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Plán a režim návštev v CSS - Lednické Rovne 

v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 

platný od 20.9.2021  až do odvolania 

Covid automat : okres Púchov – farba : oranžová - ostražitosť 

( Podmienky sa môžu meniť v závislosti od   epidemiologickej situácie a zdravotným stavom 

prijímateľov). 

Priestory  vyhradené pre návštevy Prioritne sa návštevy budú uskutočňovať  
v exteriéri zariadenia – nádvorie, záhrada. 
V prípade zlého počasia budú návštevy prebiehať 
vo vyhradených priestoroch  v interiéri 
zariadenia 

 
Návšteva na izbe imobilného  prijímateľa  je 
možná za dodržania všetkých platných 
epidemiologických opatrení. 

 
Dĺžka návštevy Kompletne zaočkovaní : bez obmedzení 

v súlade s epidemiologickou situáciu 
a zdravotným stavom prijímateľov  
nezaočkovaní : max. 30 min. v súlade 
s epidemiologickou situáciu a zdravotným 
stavom prijímateľov 
 
 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa max. 2  ja v súlade s epidemiologickou situáciu 
a zdravotným stavom prijímateľov  
 
 

Ohlasovanie návštev vopred Návštevu  doporučujeme ohlasovať vopred, 
minimálne 24 hod. kvôli lepšej organizácii. 
 

Kontakt  pre návštevy 042/ 4693 110 

 
Návštevné hodiny Doporučujeme Od 14.00 – 16.00 hod na základe 

dohodnutej návštevy so službukonajúcim 
personálom na t.č. 042/4693 110 
 
Na návštevu je potrebné priniesť so sebou  

a) návštevy z okresov podľa Covid 
automatu iných ako v zelenej: 

buď 
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- doklad o vykonaní negatívneho testu                    
( antigénový, PCR test ) nie staršieho ako 72 
hodín 
alebo 
- doklad o pozitívnom výsledku antigénového 
testovania , po ukončení karantény, nie starší 
ako 180 dní 
alebo 
- doklad o zaočkovaní (Pfizer a Moderna : 14 dní 
po 2. vakcíne; Astrazeneca 4 týždne po 1 vakcíne 
....) 
  b) Návšteva zo zeleného okresu potvrdí 
podpisom 

- Čestné prehlásenie o zdravotnom stave
 a o cestovateľskej anamnéze  

Informovanie príbuzných o možnosti návštev 
a Pláne a režime návštev 
 

webové sídlo, emaily, tel. kontakt 
Pred samotnou návštevou službukonajúci 
personál skontroluje potrebné doklady, zmeria 
telesnú teplotu návšteve, zabezpečí vypísanie 
čestného prehlásenia a dezinfekciu rúk návštevy. 
 
V interiéri je návšteva povinná prekryť horné 
dýchacie cesty.  
 

Podmienky pre návštevníkov  
 

Návšteva v interiéri používa po celý čas určené 
ochranné pomôcky ( rúško, respirátor, 
dezinfenciu rúk). 
V exteriéri je povinné prekrytie horných 
dýchacích ciest pri vzdialenosti menšej ako 2 
metre. 
 
 

Po ukončení návštevy 
 

Po ukončení návštev službukonajúci personál 
priestory vydezinfikuje.  
 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny 

zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy  opätovne a to  aj 

plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky 

stanovené v Pláne a režime návštev.  

 

                 Lednické Rovne    20.9.2021                                                                Ing. Janka Ježová 

                                                                                                                                           riaditeľka 
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S plánom návštev boli oboznámení : 

 

 

Meno a priezvisko                                       podpis 


