
 

                      
                             
 

Plán a režim návštev  
Platné od 17.5.2021  

 
V súlade s vyhláškou ÚVZ SR č.43 a súvisiacimi vyhláškami a uzneseniami vlády SR a na základe 
usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK umožňujeme od 25.04.2021  návštevu 
prijímateľov sociálnych služieb v DD a DSS Sušany pri dodržaní nasledovných podmienok: 
 

• Príbuzní sú povinní vopred nahlásiť návštevu: 
 
- sociálna  pracovníčka: Mgr. Anna Feketeová - tel. č. 047/56 78 180,   0911 084 624 
- vedúca soc.-zdr. úseku: Mgr. Jana Kubišová - tel. č. 047/56 78 180,   0917 840 447 
Návšteva je povolená najviac 2 osobám – maximálna doba návštevy 1 hod. 
 

• Pri vstupe do zariadenia je potrebné predložiť: 
- negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hod. alebo 
- negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19  nie starší ako 24 hod. alebo 
- potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy k Vyhláške ÚVZ    SR č. 
43/2020 V.v. SR alebo 
- potvrdenie o kompletnom zaočkovaní ( uplynula doba 14 dní po druhom očkovaní ) 
 

• Návšteva je povinná: 
- mať prekrytú tvár respirátorom  FFP2 počas celej doby návštevy 
- pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu rúk a návleky na topánky ( poskytne zariadenie ) 
- podrobiť sa meraniu teploty 
- vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze 
- zvoniť na bráničke pre ohlásenie návštevy u zamestnancov zariadenia  

 

• Návštevné hodiny v zariadení DD a DSS Sušany a Hrnčiarske Zalužany budú len v čase:     
 
PONDELOK až PIATOK v čase: 
 

         od 09:30 do 11:30 hod.   
od 12:30 do 14:30 hod. 

 SOBOTA A NEDEĽA v čase: 
     od 13:30 do 14:30 hod. 

 

• Návštevy sa budú uskutočňovať vo vyhradených vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia na 
to určených. Preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch na základe odporúčaní RÚVZ. 
 

• Návšteva je povinná zapísať sa do dennej evidencie návštev PSS (pre prípad následného 
epidemiologického vyšetrenia). 
 

• Tašky a balíky od rodinných príslušníkov je potrebné odovzdať službukonajúcemu personálu. 
 

• Z dôvodu ochrany zdravia PSS a zamestnancov DD a DSS Sušany sa režim návštev môže podľa 
aktuálnej epidemiologickej situácie meniť!  
 

• Buďte zodpovední a neohrozujte svojim nezodpovedným konaním seba a svojich blízkych. 

 
 
        Ing. Miroslav Bičan 
                                                                                      riaditeľ DD a DSS Sušany 

 DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV 
 SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  SUŠANY 
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