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C: Návštevy v DD a DSS Krupina 
  
 V súvislosti so  zabezpečením nariadených hygienických opatrení Hlavného 
hygienika SR, MPSVaR SR a vzhľadom na personálne možnosti nášho zariadenia, DD 
a DSS Krupina určuje podmienky, za ktorých môžu návštevy pre klientov do zariadenia 
prichádzať. 
 

Po príchode je nevyhnutná dezinfekcia rúk, rúško, rukavice, meranie teploty, 
zistenie cestovateľskej a osobnej anamnézy, ktorú je potrebné potvrdiť svojím 
podpisom v evidencii návštev 

 
Nahlasovanie návštev:   sociálnemu úseku   na tf číslo       045 5511532 
 

    deň vopred v pracovné dni od 7,00 do 15,00 
 

- mobilní klienti -  návštevy prijímajú v záhrade DD a DSS (altánok, lavičky) 
                               k jednému klientovi z jednej rodiny max. 2 osoby 
 

- imobilní klienti -  návšteva na izbe, maximálne 2 osoby k jednému klientovi 
 
 

Návštevné hodiny 

 
Pondelok 12:30 – 14:30 18:30 – 19:30 

Utorok X X 

Streda 12:30 – 14:30 18:30 – 19:30 

Štvrtok 14:30 – 16:30 X 

Piatok X X 

Sobota X X 

Nedeľa 12:30 – 14:30 18:30 – 19:30 

 
Maximálna dĺžka návštevy ½ hodiny 

- v pracovné dni budú zabezpečovať dezinfekciu a evidenciu sociálne 
pracovníčky (závisí od počtu nahlásených návštev ) 

- cez víkendy zabezpečujú dezinfekciu a evidenciu opatrovateľky – v prípade, že 
sa vyskytne mimoriadna situácia ( RZP), návšteva sa bude musieť prispôsobiť 
situácii  
 

- pre návštevy bude zvlášť vyčlenený balíček na dezinfekciu – rúško, 
rukavice – jednorázové tenké, dezinf. prostriedok na postrek, utierka na kľučky, 
stoličku a pod.  
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-  pre návštevy v altánku bude balíček  uložený v skrini pred dielňou,  
-  pre návštevy na izbách   – okrem uvedenej dezinfekcie  je potrebné návštevy 

obliekať do plášťa a po použití postriekať dezinfekčným prostriedkom, po 
návšteve poutierať dezinfekčným roztokom predmety a na izbe zapnúť 
germicídny žiarič  
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