
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK účinný od 02.12.2022 

OBJEDNÁVANIE NÁVŠTEV: 

 telefonicky v klientskom centre na tel. čísle 044/430 58 11, 0907 839 371, prípadne mailom na likavacssklientcentrum@vuczilina.sk, 

 každý pracovný deň v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 15.00 hod,  

 objednanie min. jeden deň vopred. 

 

NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY: 

 návštevy v zariadení sú povolené vo vopred dohodnutom termíne,  

 pondelok - sobota: 09.30 – 10.00 – 10.30 hod // 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 hod, 

                nedeľa:              ---                       // 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 hod. 

interiér - návštevy povolené na izbe v trvaní max. 20 min (paliatívne stavy, ležiaci PSS nad 80 rokov, neodkladné návštevy). Ak sa 

návšteva PSS realizuje na viaclôžkovej izbe, je potrebné, aby s takouto návštevou súhlasili všetci obyvatelia izby. Dodržanie režimu 

základ + meranie TT + respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, 

 exteriér - areál zariadenia v prípade priaznivého počasia – povolená nahlásená návšteva, čas neobmedzený; v prípade nepriaznivého 

počasia miestnosť č. 10 a vyhradený priestor vo vestibule – povolená nahlásená návšteva, čas návštevy v trvaní max. 20 min. Návštevník 

musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu. 

   

Z DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA KLIENTOV A ZAMESTNANCOV ZARIADENIA NEBUDE NÁVŠTEVA POVOLENÁ OSOBÁM: 

 so zvýšenou teplotou nad 37,2 °C,  

 chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 (príznaky respiračného ochorenia kašeľ, sekrécia z nosa), 

 ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo osobou podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo boli s takými 

osobami v kontakte, 

 ktoré pricestovali zo zahraničia (s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19), alebo sú v kontakte s takýmito osobami.  

 

Prosíme návštevníkov zariadenia, aby sledovali webovú stránku zariadenia, kde budú zverejňované všetky zmeny podmienok návštev. 
 

RIZIKOVÝM OSOBÁM DOPORUČUJEME ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU ZARIADENIA 

V PRÍPADE NEREŠPEKTOVANIA STANOVENÝCH PRAVIDIEL PRE NÁVŠTEVY, MÔŽE pracovník zariadenia TÚTO NÁVŠTEVU UKONČIŤ 

mailto:likavacssklientcentrum@vuczilina.sk


Poučenie pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb 

v zariadení LIKAVA – centrum sociálnych služieb 
 

 
 
1. Každá návšteva prijímateľa sociálnej služby podlieha schváleniu riaditeľky zariadenia a musí byť vopred (telefonicky alebo e-mailom) 

dohodnutá s určením presného času návštevy (deň a hodina). 

2. Návštevník je povinný rešpektovať protiepidemiologické a hygienické opatrenia prijaté v zariadení, najmä je povinný:  

 rešpektovať, že pohyb v interiéri je povolený len s prekrytými dýchacími cestami respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu (podľa 

platných opatrení), 

 pri príchode na návštevu sa podrobiť preventívnemu premeraniu telesnej teploty, pričom pri nameranej telesnej teplote 

presahujúcej 37,2 °C nebude umožnené návštevu vykonať, 

 dôkladne si vydezinfikovať ruky a všetky predmety, ktoré priniesol svojmu navštívenému a to pred vstupom do priestorov 

vyhradených na návštevu, 

 rešpektovať, že priamy fyzický kontakt (objímanie, bozky) nie je pri návšteve povolený a každý návštevník je povinný sa vyhýbať 

aj priamemu fyzickému kontaktu s personálom zariadenia, 

 rešpektovať prítomnosť a pokyny personálu zariadenia počas celej doby návštevy (personál zariadenia rešpektuje dôvernosť 

komunikácie medzi navštíveným a návštevníkom), 

 návštevy sa realizujú len v čase a v priestoroch vyhradených pre vykonávanie návštev, prípadne len v priestoroch určených 

riaditeľkou zariadenia. Na tento účel zamestnanec, ktorý organizuje návštevu poučí návštevníka a prijímateľa o miestach 

vyhradených na vykonanie návštevy, 

 akceptovať uplynutie času vyhradeného na vykonanie návštevy, príp. informovať zamestnanca, ktorý organizuje návštevu 

o skoršom ukončení návštevy. 

 

Návštevník potvrdí svojim podpisom v dennej evidencii návštev, že bol poučený o opatreniach prijatých zariadením pre vykonávanie návštev. 

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené protiepidemiologické opatrenia v zariadení, zariadenie si vyhradzuje právo 

návštevu ukončiť. 


