
Plán a režim návštev od 15.6.2021 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich klientov, vážení naši klienti, 

 

vzhľadom k ďalšiemu postupnému uvoľňovaniu opatrení, Vás informujeme o situácii ohľadne 

návštev  a opustenia ZpS Bohunka. 

Fáza uvoľňovania opatrení v sociálnych službách platná od 15.6.2021 

A. Umožnenie návštev príbuzných prijímateľov 

➢ Oboznámenie a informovanie rodinných príslušníkov s procesom uvoľňovania. 

Oznámenie sa vykoná emailom alebo telefonicky. 

➢ Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania opatrení  s riaditeľkou ZpS 

Bohunka o 8:00 hod. dňa 15.6.2021 

➢ Návštevu v exteriéri si príbuzný musí vopred dohodnúť na sociálnom úseku 

(0917 882 202) počas pracovných dní v čase od 8:00-15:00 

➢ Pred vstupom príbuzný zazvoní cez hlavný vchod,  vždy zapíše príchod na 

návštevu do knihy návštev  

➢ Návštevy pred vstupom do zariadenia sa preukážu platným potvrdením 

o kompletnom zaočkovaní, prípadne potvrdením o prekonanom COVID-19, 

podľa aktuálne platných výnimiek, alebo AG testom prípadne PCR testom nie 

starším ako  7 dní 

➢ Návšteva sa uskutoční v exteriéri ZpS od 13:30 do 17:00 hod. 

➢ Počet osôb v exteriéri pri návšteve je bez obmedzenia na jedného klienta, 

odporúčame však maximálne 4 osoby na jedného klienta 

➢ Návštevu vo vnútorných priestoroch je možné uskutočniť iba u klientov 

v paliatívnej starostlivosti v počte max. 2 osoby nad 15 rokov na izbe klienta. 

Návšteva je povinná použiť ochranné pomôcky.  

➢ Klient a príbuzný používa počas návštevy respirátor FFP2  

➢ Prinesené osobné veci odovzdá príbuzný pred začiatkom návštevy 

v hlavnom vstupnom vchode. Do exteriéru nie je dovolené nosiť osobné 

veci. 

➢ Návšteva si prejde do exteriéru zariadenia cez bočnú zelenú bránu 

 

B. Absolvovanie lekárskeho vyšetrenia, krátkodobé opustenie priestorov, návšteva 

v domácom prostredí 

➢ Lekárske vyšetrenie 

➢ Vyšetrenie absolvuje v sprievode rodinného príslušníka  

➢ Počas vyšetrenia používa respirátor  

➢ Klient po hospitalizácii, ktorý je zaočkovaný dvomi dávkami vakcíny, bude 

umiestnený na izoláciu v trvaní 4 kalendárnych dní, následne ho otestuje 

zdravotnícky personál a vracia sa na svoju izbu 

➢ Krátkodobé opustenie priestorov ZpS počas dňa 

➢ Opustiť zariadenie v zmysle vychádzky mimo zariadenia za účelom 

prechádzky, nákupu ... je možné uskutočniť po predchádzajúcom zahlásení sa 

u službukonajúceho personálu a zapísania sa do knihy príchodov a odchodov 

➢ Vychádzka mimo zariadenia je bez obmedzenia, nevyhnutnosťou je použitie 

respirátoru FFP2/rúška 

➢ Odporúčame návrat klienta do 18 hodiny z prevádzkových dôvodov 

➢ Návšteva v domácom prostredí 

➢ Príbuzný sa pred vstupom do zariadenia preukáže platným potvrdením 

o kompletnom zaočkovaní, prípadne potvrdením o prekonaní COVID-19, 



podľa aktuálne platných výnimiek, alebo AG testom prípadne PCR testom nie 

starším ako 7 dní 

➢ Návšteva sa nahlási minimálne 1 deň vopred na sociálnom úseku 

➢ Návšteva v domácom prostredí je bez obmedzenia  

➢ Odporúčame návrat klienta do 18 hodiny z prevádzkových dôvodov 

Prosíme Vás všetkých, aby ste uvedené opatrenia brali vážne a zodpovedne, snažíme sa chrániť 

Vašich blízkych.  

 Ďakujeme za zodpovedný prístup.  

 

 

 

 

 


