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O Z N Á M E N I E 

 
Vážení príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb Senior dom SVIDA, v súlade 
s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a v zmysle plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych 
služieb Vám oznamujeme, že 

návštevy v zariadení sú možné od 5.6.2021 za nasledovných podmienok: 

1. Návštevy budú prebiehať prioritne vo vonkajších priestoroch Senior dom SVIDA (ďalej 

len zariadenie) v troch altánkoch. Za nepriaznivého počasia vo vyhradenej návštevnej 

miestnosti vo vestibule budovy. Návštevy prijímateľov sociálnej služby, ktorých 

návšteva mimo izby nie je možná, sú umožnené len za prísnych hygienických opatrení 

v terminálnom štádiu života. 

2. Čas návštev je:  v pracovných dňoch v čase  od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 

   cez víkendy v čase   od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. 

3. Dĺžka jednej návštevy do 60 minút vo vonkajšom prostredí a do 30 minút vo vnútorných 

priestoroch, pričom k jednému klientovi môžu prísť max. 2 osoby a jedno dieťa staršie 

ako 10 rokov. 

4. Frekvencia návštevy jedného klienta 2 krát do týždňa (neplatí pre klienta v 

terminálnom štádiu). 

5. Maximálny počet navštívených klientov v jednom čase je 4, preto je návštevu potrebné 

dohodnúť telefonicky najneskôr 1 deň vopred na tel.č. 054/788 21 42. V prípade 

predošlého neohlásenia bude návšteva nútená vyčkať na neobsadený termín. 

6. Návštevník sa pred návštevou musí preukázať: 

▪ potvrdením o negatívnom výsledku testu na Covid-19 , pri AG teste nie starší ako 

24 hod., pri PCR teste, nie starší ako 72 hodín alebo 

▪ potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo 

▪ potvrdením o prekonaní COVID-19 a zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej 

vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke 

▪ potvrdením o absolvovaní očkovania 2. dávkou mRNA vakcíny, po ktorej 

uplynulo aspoň 14 dní, 1. dávkou vektorovej vakcíny, po ktorej uplynuli najmenej 

4 týždne. 
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7. Prosíme návštevníkov, aby počas návštev dodržiavali prekrytie horných dýchacích ciest 

(aj v exteriéri) a dodržiavali bezpečnostný odstup. 

8. Zároveň prosíme, aby ste prijímateľom sociálnej služby počas návštev nepodávali 

domácu stravu. Svojmu príbuznému môžete doniesť balené potraviny a nápoje 

v primeranom množstve. 

9. Každý návštevník pred návštevou: 

▪ podrobí sa bezkontaktnému meraniu telesnej teploty 

▪ vyplní čestné vyhlásenie návštevníka 

▪ zaznamená sa v knihe návštev 

 

10. Pokiaľ sa necítite zdraví žiadame Vás o zváženie vašej návštevy v našom zariadení. 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že od 5.6.2021 sú prijímateľom sociálnej služby umožnené 

vychádzky – dočasné opustenie zariadenia. 

 
 
 
 

Mgr. František Tkáč 
poverený riaditeľ 
Senior dom SVIDA 


