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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, 

 dodržiavať vzdialenosť 2m medzi návštevníkom a navštíveným, ako aj personálom 
zariadenia a inými prijímateľmi (prípadne inými návštevami), 

 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. 

Každý 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 

 


