
 
Centrum sociálnych služieb  STUDIENKA 

029 55 Novoť 976 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  

 

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť po ukončení núdzového stavu a počas trvania mimoriadnej situácie. 

 

V zmysle plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 budete môcť 

svojich blízkych navštíviť  od 14.6.2021  v čase: 

• Počas pracovných dní  v čase: od 10:30 hod. do 11:45 hod. a od 15:00 hod. do 17:45 hod. 

• Počas víkendov : v čase od:  9:30 hod.  do 11.30 hod. 

Za dodržania nasledujúcich podmienok: 

➢ Termín návštevy (dátum a čas)  si musíte vopred dohodnúť  telefonicky počas  pracovných  dní na 

sociálnom úseku, minimálne deň vopred. Na telefónom čísle 0905 966 814. 

➢ Jedného prijímateľa smú navštíviť súčasne  dve osoby .  

➢ Odporúčaný čas pre návštevy  je  30 minút. 

➢ Preferovaným miestom na stretnutie s Vašim blízkym je areál zariadenia, v prípade zlého počasia 

priestor vyhradený pre návštevy (altánok, terasa, vstup do zariadenia, aj miestnosť vyhradená pre 

návštevy).   

➢ Návšteva  u  imobilného prijímateľa sociálnych služieb je možná na izbách, návšteva sa musí podrobiť 

preventívnym opatreniam podľa pokynu personálu . 

➢ Návšteva sa musí pri vstupe do zariadenia  prispôsobiť opatreniam  –dezinfekcia rúk, meranie teploty, 

vypísanie tlačiva s uvedením údajov, poskytnutie informácii. 

➢ Návšteva po celý čas používa určené ochranné pomôcky: respirátor FFP2 

➢ Dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti min.2 metre, žiadny priamy kontakt so zamestnancami 

➢ Návšteva sa pri vstupe do zariadenia preukáže jednou z týchto možností: 

- negatívnym výsledkom RT – PCR testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín 

- negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID -19, nie starším ako 48 hodín 

- potvrdením o prekonaní COVID – 19, ktoré nie je staršie ako 180 dní spolu s testom na protilátky 

- potvrdením o druhej dávke mRNA /Pfizer, Biontech, Moderna/ vakcíny proti ochoreniu COVID – 

19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní 

- potvrdenie o prvej dávke vektorovej vakcíny Astra Zeneca proti ochoreniu COVID – 19 a od tejto 

udalosti uplynulo viac ako 4 týždne 

 

➢ Po každej návšteve, najmä v interiéri prebieha dezinfekcia, vetranie a žiarenie, z toho dôvodu je 

potrebné dodržiavať prestávky medzi návštevami. 

 

Návšteva nie je povolená osobe, ktorá má telesnú teplotu vyššiu ako 37,2° a vyššie, nepreukáže 

sa potvrdením o očkovaní alebo výsledkom o testovaní, javí známky respiračného ochorenia, 

bola v období predchádzajúcich 14 dní v zahraničí, nedodrží vyššie uvedené podmienky  

 

 

Veríme, že pochopíte obmedzenia, ktoré sme nútení prijať v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia 

prijímateľov a zamestnancov zariadenia.  

 

Ďakujeme.   


