
         Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

 
Interný predpis č. 11 /2021  

 

Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych 

služieb  s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19  

od 28.10.2021  

 

1. Návštevy všetkých klientov v interiéri a exteriéri sú až do odvolania zakázané.  

  

1.1 Návštevy klientov pripútaných na lôžko na izbe v terminálnom štádiu choroby sa 

môžu uskutočniť na základe telefonicky ohlásenej návštevy a individuálne 

dohodnutých podmienok s vedením n.o. Takto povolená návšteva (1 osoba) môže 

trvať maximálne 10 minút za podmienok, že je očkovaná a zároveň má platný PCR 

test (72 hodín) alebo Ag test (48 hodín). Neočkované návštevy klientov v terminálnom 

štádiu musia mať PCR test (48 hodín) alebo Ag test (24 hodín). Po ukončení návštevy 

vykonať dezinfekciu izby (stôl, stoličky, kľučky, priestory).  

 

2. Umožniť mobilným klientom denne prechádzky v areáli ZSS.  

 

2.1 Zabezpečiť denne pri priaznivom počasí klientom, ktorým to umožňuje zdravotný stav 

(imobilní s pomocou vozíka), pobyt na čerstvom vzduchu – terasa na prízemí, 

nádvorie zariadenia, altánok.  

 

3. Umožniť klientom absolvovať odborné lekárske vyšetrenia za týchto podmienok: 

Hygienické opatrenia – respirátor, po návrate dezinfekcia rúk, v prípade potreby    

sprievod zamestnanca ZSS, do 5 dní testovanie Ag testom 

 

4. Zabezpečenie externých služieb klientom (pedikér, holič, kaderník, rehabilitácia) za 

prísnych hygienických podmienok – negatívny test na COVID (ako v bode 1.1), 

dezinfekcia, respirátor, rukavice, použitie germicídu po ukončení úkonov.  

 

5. Pohyb zamestnancov v interiéri zariadenia je povolený len so založeným respirátorom. 

 

6. Zodpovednosť zamestnancov 

Opatrenia na dezinfekciu, evidencia návštev, kontrola plnenia podmienok návštev – 

správca, zamestnanci recepcie 

Komunikácia s klientmi – riaditeľka, sociálny pracovník, hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku 

Komunikácia s príbuznými – riaditeľka, sociálny pracovník, hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku, pracovníci recepcie 

Zabezpečenie pobytu klientov na čerstvom vzduchu – hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku, sociálny pracovník  

 

7. Opatrenia môžu byť zmenené (uvoľnené, sprísnené) v súvislosti s vydanými 

opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika a nariadeniami vlády SR.   

 

Tento interný predpis ruší Interný predpis č. 10/2021.  

 

  Fiľakovo 28.10.2021                                 Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.    


