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              Pokyny k návštevám v čase vianočných a novoročných sviatkov 

 

 V zmysle odporúčania MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika 
šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb 
podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov vydávame pokyny 
týkajúce sa pobytu v rodine a návštev klientov zariadenia ALŽBETIN DOM zariadenie pre 
seniorov, Slnečné jazerá – juh 2765/438, 903 01 Senec: 

 
1. klienti zariadenia, ktorí mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej 
karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po 
ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania 
antigénového alebo PCR testu.  Ak sa v rámci pobytu mimo zariadenia prejavia u  klientov 
respiračné  a iné príznaky ochorenia COVID-19, je potrebné, aby po návrate absolvovali 
antigénový test a 10 dňovú karanténu  alebo priniesli negatívny výsledok PCR testu, nie 
starší ako 24 hodín.  
 
2. klienti zariadenia, ktorí mali po PCR teste zo dňa 18.12.2020 negatívny výsledok 
a nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19 a nie sú v karanténe z dôvodu 
styku s pozitívnou osobou, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, avšak pri návrate 
do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia sa preukážu 
negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.  
 
3. klienti zariadenia, ktorí mali po PCR teste zo dňa 18.12.2020 pozitívny výsledok, 
nemôžu na sviatky zariadenie opustiť - je nutná izolácia v zariadení a návštevy sú 
zakázané.  
 
V prípade opustenia zariadenia upozorňujeme na dodržiavanie základných hygienicko-
epidemiologických opatrení aj počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t. j.   
 
- nosenie rúška,  respirátora FFP2 / KN95 mimo spoločnej domácnosti ,  

- odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných 
rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich 
prijímanie v domácnosti),  

- dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov spoločnej domácnosti počas pobytu 
svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia  
 
Zároveň dôrazne odporúčame rodinným príslušníkom klienta zariadenia, aby predtým 
ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti , absolvovali 
antigénový test alebo PCR test s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka      
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(klienta zariadenia)  počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov tohto 
zariadenia po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID-19 a dôsledkami šírenia 
ochorenia COVID-19 v zariadení. 

4. Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu ALŽBETIN DOM o. z. návštevy príbuzných 
a blízkych osôb klientov v zariadeniach a v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú zakázané. 
 
Výnimkou je  návšteva klientov v exteriéri zariadenia pri dodržaní protiepidemických 
opatrení: 
 

- použitie ochranných prostriedkov na prekrytie horných dýchacích ciest a úst 
návštevníka ( len jednorázové chirurgické rúško alebo respirátor) 

- dezinfekcia rúk a dotykových plôch 

- dodržanie odstupu 2 metre od klienta 

- použitie ochranných prostriedkov klientom (respirátor, ochranný štít  podľa jeho 
zdravotných možností  )  

- odstup  2 m a sociálna izolácia od  iných  osôb v zariadení 

- presne vyhradený priestor pre návštevy, ktorý je dezinfikovaný pred a po každej 
návšteve 

- čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou  

- návštevy  sú povolené v termíne od 22.12.2020 do 03.01.2021   

 

Vymedzený čas je max. 30 min., počas ktorých je možné navštíviť iba  1 klienta. 
Harmonogram časov návštev je nasledovný, OKREM DŇA 24.12.2020: 

 
10:00 – 10:30 

11:00 – 11:30 

13:00 – 13:30 

14:00 – 14:30 

NÁVŠTEVY SÚ POVOLENÉ, LEN AK SÚ VOPRED DOHODNUTÉ  SO 
SLUŽBUKONAJÚCIM  PERSONÁLOM.  

V prípade klienta zariadenia, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a opustí zariadenie 
z dôvodu jeho návštevy u príbuzných iba na deň 24.12.2020 , je možné opustiť zariadenie do 
13:00 a návrat je možný najskôr o 19:00. DŇA 24.12.2020 SÚ NÁVŠTEVY DOVOLENÉ 
V ČASE OD 09:00 DO 11:30, V ČASOCH DOHODNUTÝCH VOPRED SO SLUŽBY 
KONAJÚCIM PERSONÁLOM. Vymedzený čas je max. 20 min., počas ktorých je možné 
navštíviť iba  1 klienta. 
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5. Po otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom vykonaným na odberovom 
mieste alebo v zariadení, alebo  s potvrdením o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 
hodín, bude po dohode s riaditeľkou zariadenia umožnený vstup iných fyzických osôb (mimo  
návštev) za účelom výkonu nimi poskytovaných odborných a iných podporných činností pre 
klientov zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov najmä:  
 

- kňazov na zabezpečenie duchovnej služby 
- psychológov za účelom riadených rozhovorov s klientmi zariadenia (psychologická 

intervencia) a pod., 
 
a to pri dodržaní prísnych protiepidemiologických podmienok v zmysle usmernenia UVZ 
SR. 
 
V Senci, dňa 21.12.2020 

 

 

                                                                                         Ing. Eva Nováková, riaditeľka 
 

 

 


