
O Z N Á M E N I E

V nadväznosti na Usmernenie Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 19.4.2021 prijalo DD
a DSS Rimavská Sobota plán návštev:

 Návštevy sa realizujú v čase od:                  14.00 – 16.00 hod., v exteriéri  zariadenia, v prípade
zhoršeného počasia vo vstupnej hale pri vrátnici za dodržiavania bezpečnostných epidemiologických
opatrení, 

Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zdravotníckym pracovníkom na jednotlivých oddeleniach:

 Chodiace oddelenie: 0904540214
 Lôžkové oddelenie:0904540260

Podmienky :

 Návšteva  je  povinná  sa  pri  vstupe  do  zariadenia  pred  uskutočnením návštevy  preukázať
negatívnym  RT-PCR  testom  nie  starším  ako  72  hod.,  alebo  negatívnym  výsledkom
antigénového testu nie starším ako 24 hod., resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia
Covid-19,

 Návšteva je povinná byť vybavená respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, podrobiť sa
meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej
anamnéze,

 U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 20 minút,
 Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo

veku do 15 rokov,
 Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny  v prípade, že

príbuzní nebudú dodržiavať usmernenie plánu návštev, resp. zamlčia údaje o
       pobyte v zahraničí alebo o prejavoch podozrenia na COVID-19, nebude im viac povolená
       návšteva v DD a DSS Rimavská Sobota,
 Priniesť môžete najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné

pomôcky
 Stravu a potraviny je povolené nosiť klientom len v originálnom balení po predchádzajúcej

dezinfekcii

Podmienky  návštev  budú  priebežne  aktualizované  podľa  epidemiologickej  situácie  v  okrese  a  v
zariadení.

Prosíme  návštevníkov,  aby  naše  opatrenia  rešpektovali.  Sú  prijaté  v  záujme  ochrany  Vašich
blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 

Vypracovala: PhDr. Helena Pivarníková, Vedúca SZÚ                          

V Rimavskej Sobote, 19.4.2021                                                  Mgr. Jana Vančíková, riaditeľka DD a DSS


