
Návštevy v Zps Dubina  Dubnica nad Váhom a  ŠZ v Prejte. 
 

Návštevy klientov, ktorí sú mobilní a sú realizované v exteriéri, mimo priestorov zariadenia,  
Zps Dubina m.r.o  neobmedzuje.  V prípade využívania záhrady Zps Dubina, je nutné  túto 
skutočnosť oznámiť na vrátnici, resp. sociálnemu pracovníkovi.  Dôležité je dodržiavanie 
aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu ( rúško, dezinfekcia, odstup ). 
Imobilných  klientov a čiastočne mobilných klientov odporúčame navštevovať v čase                    
8,30 hod.-11.00 hod. a 13,00 hod.-17,00 hod. (v ostatnom čase vykonávame opatrovateľsko-
ošetrovateľské úkony – podávanie stravy, hygiena,...).  
Na návštevu klienta  sú odporúčané  maximálne 2 osoby z jednej domácnosti, trvanie 
návštevy do 60 minút.  
Návštevu v interiéri zariadenia je nutné vopred dohodnúť počas pracovných dní  telefonicky 
so sociálnym pracovníkom na č.t. 0940 943 453,  0918 535 378.  
 
Pri vstupe do zariadenia (vnútorné priestory) sa návšteva nahlási u vrátnika a preukáže sa: 
 

- negatívnym  Ag  testom nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym PCR testom, nie 
starším ako 72 hodín, alebo  

- potvrdením o očkovaní  ( 14 dní po ukončení očkovania  proti Covid-19) , alebo  
- potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 v predchádzajúcich 90 dňoch 
- návštevník   musí mať  prekryté horné dýchacie  cesty  respirátorom, ktorý  si   

zabezpečí sám 
- návštevník si následne  vydezinfikuje  ruky aj nohy  (dezinfekčná rohož) 
- službukonajúci vrátnik zmeria návštevníkovi telesnú teplotu (TT), ktorú zapíše do 

Čestného vyhlásenia (viď príloha č. 1) a napíše čas príchodu návštevníka 
- návštevník vypíše Čestné prehlásenie a  pravdivosť údajov deklaruje svojim 

podpisom 
- v  prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota 

nad 37,0 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), návštevníkovi  nebude umožnený vstup do 
zariadenia 

- v záujme zachovania zdravia našich klientov, neodporúčame  v interiéri zariadenia 
návštevy deťom do 15 rokov  

- návštevu  si  príde na vrátnicu vyzdvihnúť službukonajúci zdravotnícky pracovník 
a odvedie ju na izbu klienta 

- po absolvovaní návštevy vrátnik dopíše do čestného prehlásenia  čas odchodu 
návštevníka 

   
 

Návšteva  sa  nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 
a osobám podliehajúcim  karanténnym  opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 
Osoby, ktoré navštevujú  klientov  zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie uvedené 
opatrenia. 
 


