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Pravidlá pre návštevy v Auxilium Plus n.o. – Zariadenie pre  seniorov   

od 08.06.2021 

 

Návštevy príbuzných a blízkych 
osôb prijímateľov sa v Auxilium 
Plus  n.o. Zps  realizujú v súlade s 
aktuálnymi podmienkami 
uvedenými vo vyhláške ÚVZ SR, s 
pandemickým plánom, so 
semaformi pre jednotlivé druhy 
sociálnych služieb a v súlade s 
aktuálnym krízovým plánom 
zariadenia.  

Ohlasovanie návštev vopred 

 

Návštevu treba ohlásiť  vopred, 
minimálne 24/48 hod. (okrem 
mimoriadnych udalostí)  

 

Kontaktné osoby pre návštevy :  
 

                           Anna Molnárová  
                         Emese Csomósová 

 
Nahlásenie návštev  v pracovných dňoch  od 7,00 do 

15,30  
pondelok -piatok 

           Telefónne číslo : 

 

          
        0905/824 134 
 
 
          

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú 
odporúčané podmienky 

 

 

 

 
 
 
 

Exteriér :   
 
Park pred hlavnou budovou                                                 
ZPS  v  prípade vhodného 
počasia 
 
 

 



 
    

 
 
 
 

  
 

 

 
Interiér :    
V prípade  zlého počasia 
v návštevnej miestnosti -kaplnke 
zariadenia . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prípade poskytovanej paliatívnej 
starostlivosti prijímateľovi je možné 
návštevu uskutočniť pri lôžku.  O 
tom, kto smie navštíviť prijímateľa 
rozhoduje v prvom rade samotný 
prijímateľ sociálnej služby.  

 

 

 
 
Vstup do interných priestorov Zps  
zatiaľ nie je umožnený.  
 

 

 

 

Návšteva sa musí preukázať 
jedným zo štyroch uvedených 
potvrdení : 

  potvrdenie o negatívnom PCR 
teste nie starším ako 48 hodín, 
alebo  

 potvrdenie o negatívnom 
antigénovom teste nie starším ako 
24 hodín,  

 potvrdenie o prekonaní 
ochorenia COVID-19 + negatívny 
antigénový test nie starší ako 7 dní 

 potvrdenie o očkovaní 2. dávkou 
s uplynutím 14 dní od jej podania + 
negatívny antigénový test nie starší 
ako 7 dní. 

 



 

 

Návštevníci sú povinní vyplniť 
formulár zariadenia o čestnom 
prehlásení, že neboli v kontakte s 
pozitívnou osobou a musia sa 
podrobiť školeniu o bezpečnosti a 
používaní ochranných prostriedkov 
službukonajúcim zamestnancom.  

 

Službukonajúci zamestnanec má 
oprávnenie skontrolovať 
dodržiavanie pravidiel bezpečnej 
návštevy počas jej trvania. V 
prípade, že návštevník odmieta 
dodržiavať nastavené hygienické 
opatrenia zariadenia, má 
službukonajúci zamestnanec právo 
návštevu prerušiť. 
Návšteva používa respirátor (FFP2, 
prípadne KN 95),  

 
Návštevné hodiny 

 

 

 
 
         V pracovných dňoch : 
 

    od 13 ,00 – do  15,00 hod. 
 

         V sobota – nedeľa : 
 
    od 13,00 – do 15,00 hod 

 

Dĺžka návštevy 
 

 

 
 
 
 

     Maximálne  30  minút 



 
Počet návštevníkov u jedného prijímateľa 

 

 

 
 
 
 

            Maximálne      2   

 

 
    Deťom do 15 rokov návšteva   
                    je zakázaná 

  

Vo vyhradenom priestore  pre 
návštevy musia byť fyzické osoby  
vzdialené  od seba minimálne  na 2 
metre , vo vonkajších priestoroch 
odstup medzi jednotlivými 
návštevami je min 5 metrov. 
 
Dotyky počas návštevy nie sú 
povolené a vzájomná vzdialenosť 
fyzických osôb musí byť dodržaná 
 

                          Vstupná kontrola 
 

  
 

 
 
 
 
Zabezpečenie hygieny pri vstupe 
(ochranné rukavice , dezinfekcia),  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kontrola zdravotného stavu 
návštevy (meranie teploty 
bezkontaktným teplomerom). V 
prípade zvýšenej teploty alebo 
príznakov respiračného ochorenia 
(zvýšená teplota –nad 37,2 °C, 
kašeľ, sekrécia z nosa), nebude 
umožnený vstup do zariadenia (ani 
do vonkajších priestorov).  
Je potrebný  súhlas  s Pravidlami 
pre návštevy v Auxilium  Plus  n.o.-
Zps , čestné prehlásenie, poučenie 
o ochrane osobných údajov, 
predloženie potvrdení. 
 
Návšteva používa po celý čas 
respirátor FF2  a ochranné 
rukavice. 
 

 

 
 
 
Podávanie stravy a nápojov  nie je 
počas návštevy povolené 
Stravu a potraviny je dovolené 
doniesť len v originálnom balení z 
dôvodu vykonania dezinfekcie 
povrchu balenia. 

               Po ukončení návštevy 
 

  
 

 
Po každej návšteve  musí byť 
priestor dezinfikovaný . Potrebný 
čas medzi návštevami na 
dezinfekciu  je 
 

                  30 minút 
 

 

 

 


