
SYSTÉM  NÁVŠTEV 

 

V ZPS a DSS Dolný Kubín, od 09.06.2020 do odvolania 

/ nie sú povolené návštevy detí do 15 rokov / 

 

Nahlásenie návštevy    : v pracovných dňoch,         

v čase od 7,00 hod. – 14,45 hod., iba na sociálnom  úseku 

na telefónnom čísle 043/ 5884881, klapka 103 / sociálny úsek / 

deň pred plánovanou návštevou, prípadne ihneď ráno do 8,30 hod. 

 

pracovníci sociálneho úseku budú usmerňovať počet návštev  

návštevy sú objednávané  podľa harmonogramu na deň a hodinu 

umožnené návštevy budú len pre  objednaných príbuzných, 

interval návštevy je potrebné dodržiavať - v exteriéri  maximálne do 60 

minút,   v interiéri zariadenia  maximálne do  30 minút    

    

objednávanie návštev  na víkendy je do  piatku  v čase do 14,45 hod. 

informácie o harmonograme návštev pre jednotlivé úseky  podá 

sociálny úsek    

                                    

Čas návštevy  : v pracovných dňoch v čase od  9,30 hod. – 11,30 hod. 

                                                                            od 13,00 hod. – 14,45 hod. 

 

 



Sobota  a nedeľa:        

04. a 05. júla 2020   

11. a 12. júla 2020 

18. a 19. júla 2020 

25. a 26. júla 2020                                   v čase  od 9,30 hod. – 11,30 hod. 

                                                                            od 12,30 hod. – 16,30 hod. 

maximálna dĺžka návštevy – do 60 minút 

 

Povolené návštevy : 

návštevy v exteriéri zariadenia – vonku v areáli zariadenia  

/ 15 návštev po 2 osoby / 

návštevy v interiéri zariadenia – len u ležiacich obyvateľov, ktorých nie 

je možné vysadiť do invalidných vozíkov a dať vonku, tiež terminálne 

štádium – maximálny  čas návštevy do 30 minút, povolená  návšteva 

len 1 obyvateľa na dvojposteľovej izbe  

Návštevy na izbu  sú  umožnené len  tým klientom, ktorí sú vyznačení 

na zozname klientov na izbách, ktorým disponujú ambulancie, 

rehabilitácia,  soc. úsek   a sociálno -terapeutický úsek. 

Doprovody  návštev budú zabezpečené personálom, ktorý  bude učený 

v daný deň podľa personálnych možností / sociálni pracovníci, 

terapeuti /. 

Pracovníci ZÚ sú zodpovední za prípravu klienta na návštevu, s časovou 

rezervou 10 min. pred uskutočnením návštevy, podľa harmonogramu 

návštev. Cez víkendy pracovníci ZÚ zvezú obyvateľa do priestorov 

vrátnice a odovzdajú ho zodpovednému pracovníkovi, ktorý zabezpečí 

stretnutie s návštevou. 

 



Vychádzky klientov v areáli zariadenia : 

Vychádzky klientov  sú  zabezpečené  dozorom – určeným 

pracovníkom , ktorý si ich vyzdvihne,  zabezpečí dozor a  dodržiavanie 

určených pravidiel, po vychádzke odovzdá  na úsek.  Maximálna  dĺžka 

vychádzky je do 60 min/ na deň pre 1 klienta vzhľadom k tomu, aby  

boli umožnené vychádzky pre viacerých klientov  počas dňa./  

Doporučený čas vychádzok  : od 9,00 hod. do 11,00 hod.  

                                                    od 12,30 hod. do 14,30 hod. 

Veľkosť skupiny si  určí  rehabilitačný pracovník po zvážení svojich  

možností a schopností obyvateľov. 

Klienti nemôžu opustiť areál zariadenia bez dozoru.  

Rehabilitačný pracovník zabezpečí  striedanie klientov na vychádzku 

z bloku  A a z bloku B. 

 

Počas vychádzky  musia mať klienti   bezpodmienečne rúško . 

Pri návrate z vychádzky RHB  pracovník  vykoná klientom dezinfekciu 

rúk a obuvi. 

Rehabilitačný pracovník je zodpovedný za vedenie Denníka vychádzok 

obyvateľov, ktorý sa nachádza na vrátnici,  ako aj vedenie Mesačného 

prehľadu pobytu klientov vonku, vždy po uskutočnení vychádzky. 

 

V čase nepriaznivého počasia budú rehabilitační pracovníci pracovať 

podľa denného harmonogramu.  

Vychádzky klientov budú prevádzané len v pracovných dňoch, cez 

víkendy budú uprednostňované návštevy klientov podľa vopred 

stanoveného harmonogramu, vzhľadom na personálne možnosti 

zariadenia. 



Ubytovanie návštev:     

Ubytovanie pre návštevy  v hosťovskej izbe v zariadení v súčasnej 

situácii  nie je možné . 

Fajčenie: 

Fajčenie klientov je stále  zabezpečené v priestore na tom určenom – 

fajčiareň ( prízemie). V rámci  vychádzok  klientov,   fajčiari môžu využiť  

exteriérové priestory v okolí zariadenia pri dodržiavaní   

bezpečnostných podmienok pri manipulácii s ohňom.        

Na vybavenie úradných  vecí  mimo areálu zariadenia je možné po 

dohode zo sociálnym úsekom a v sprievode sociálneho  pracovníka,  

prípadne rodinného príslušníka. 

       

Ak sa situácia zmení, usmernenie bude aktualizované, prípadne bude 

platiť do odvolania. 

 

Dňa 25.06.2020 ,    Interný krízový tím  pri ZPS a DSS Dolný Kubín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


