
Vážení príbuzní a priatelia klientov, 

v zariadeniach sociálnych služieb je umožnené realizovať návštevy klientov v súlade s aktuálnymi 
pravidlami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, pandemickým plánom 
MPSVaR SR a interným postupom vydaným našou neziskovou organizáciou. Prosíme Vás o 
uvedomenie si, že je nesmierne dôležité, aby všetci zúčastnení: personál, klienti i návštevníci 
dodržiavali režim stanovený našim zariadením aby sme zabezpečili čo najvyššiu mieru ochrany 
klientov, personálu i návštevníkov. Od možnej nákazy nie je nik na 100% imúnny, ani zaočkovaný 
klient či personál. Navyše, v tomto období realizujeme príjmy nových klientov, z ktorých väčšina 
ešte nie sú kompletne očkovaní.  

Návštevy je preto umožnené realizovať v nasledovnom režime: 

- návšteva sa organizuje výlučne riadeným a vopred objednaným spôsobom, na deň a hodinu 
vopred dohodnutú, 

- rezerváciu návštevy môžete uskutočniť počas pracovných dní od 8.00 - 15.30 h,  
- návštevy sa prideľujú na nasledovné termíny: cez pracovné dní od 9.30 - 11.30 h a 13.00 - 15.30 

h a počas nedele v čase od 14.00 - 17.00 h, 
- klient, ktorý má prijať návštevu nemôže mať žiadne príznaky respiračného ochorenia (okrem 

prípadu návštevy ťažko chorého a umierajúceho klienta na základe dodržania 
epidemiologických postupov a výnimky riaditeľa), 

- počas návštevy je nevyhnutné dodržiavať epidemiologické opatrenia zariadenia,  
- súčasne je možné objednať návštevu maximálne u jedného klienta a v počte max. piatich 

návštevníkov (platí len pre návštevu v exteriéri, v interniéri max. dvaja návštevníci),  
- návšteva mobilného klienta sa uskutočňuje len vo vonkajších priestoroch zariadenia na mieste 

určenom, návšteva imobilného klienta klienta sa realizuje na izbe klienta, 
- max. čas trvania návštevy vo vonkajších priestoroch je 60 minút, vo vnútorných priestoroch 

max. 30 minút,  
- návštevník počnúc vstupom do areálu zariadenia musí mať správne nasadené rúško (prekryté 

ústa a nos), v prípade návštevy v interiéri respirátor min. FFP2, 
- pri príchode na návštevu sa realizuje dezinfekcia rúk a monitoring návševníka.  

Monitoring návševníka: 

- návštevník sa musí preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo 
antigénového testu nie starším ako 12 hodín, 

- výnimku z preukázania sa negatívnym výsledkom testu má ten návštevník, ktorý sa preukáže 
potvrdením o diagnostikovanom ochorení covid-19 nie starším ako 6 mesiacov, alebo dokladom 
o kompletnom očkovaní voči covid-19 (vakcína Pfizer a Moderna) alebo dokladom o očkovaní 
vektorovou vakcínou Astrazeneca z ktorého bude zrejmé, že od podania 1. dávky uplynulo viac 
ako 4 týždne alebo dokladom o zaočkovaní jednorazovou vakcínou, ak od zaočkovania uplynulo 
viac ako 14 dní, 

- výnimku z preukázania sa negatívnym výsledkom testu má i ten návštevník, ktorý sa preukáže, 
že bol zaočkovaný 1. dávkou vakcíny proti covid-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, 
ak táto dávka bola podaná v intervale do 6 mesiacov od prekonania ochorenia covid-19,  



- pokiaľ sa však realizuje návšteva imobilného klienta, návštevník absolvuje antigénový test 
priamo v zariadení,  

- návštevník nemôže mať príznaky akútneho respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, 
dýchavičnosť, bolesť hlavy, svalov, strata čuchu a chuti...), 

- návštevník nežije v domácnosti s osobou pozitívnou na covid-19, alebo podozrivou na covid-19, 
nemá vedomosť o kontakte s takouto osobou, nebola mu nariadená karanténa, za obdobie 
posledných 14 dní sa nevrátil zo zahraničia z krajiny označenej na cestovateľskom semafore 
schválenom Vládou SR ako červená alebo čierna krajina, 

- všetci návštevníci sa zapisujú do tlačiva Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb.  

Stanovený režim umožňuje efektívne regulovať pohyb osôb vo vonkajších a vnútorných priestoroch 
zariadenia, realizovať kontrolu dodržiavania epidemiologických opatrení zariadenia a dezinfekcie 
priestorov medzi jednotlivými návštevami.  

Za Vaše pochopenie a rešpektovanie stanovených pravidiel vopred ďakujeme.  

Tešíme sa na Vašu návštevu.  

                                                                                           Mgr. Juraj Lenický 
                                                                                                      riaditeľ  

Rezerváciu návštev môžete uskutočniť na telefónnych číslach:  
Domov sociálnych služieb Močenok: +421 908 904 788 
Zariadenie soc. služieb Vlčany, Hlavná č. 955:  +421 908 904 798 
Zariadenie soc. služieb Vlčany, Hlavná č. 97 (bývalé ZOS): +421 905 838 140


