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PLÁN NÁVŠTEV
Deň a presný čas návštevy si dohodnite telefonicky minimálne deň vopred na telefónnom čísle :
031/789 49 32
Prípadne na mailovej adrese : mrazikova.denisa@zupa-tt.sk
podolakova.lubomira@zupa-tt.sk
Návštevné hodiny sú v pracovné dni od 9.00 do 14.00
• Povolená dĺžka návštevy je 45 minút
• Návštevy sa uskutočňujú v určených vnútorných, alebo vonkajších priestoroch zariadenia
• Jedného klienta môže navštíviť maximálne jedna dospelá osoba
• Pri vstupe do zariadenia si návštevník vydezinfikuje ruky, horné dýchacie cesty musí mať
prekryté respirátorom FFP2 , alebo KN95 a riadi sa podľa aktuálnych usmernení
• Klient má počas celej doby návštevy prekryté dýchacie cesty podľa aktuálneho usmernenia
• Počas návštevy nie je povolená konzumácia jedál a nápojov
• Pri vstupe návšteva predloží : - potvrdenie o negatívnom teste ( antigénového, alebo
PCR)podľa aktuálnej fázy COVID semafora, alebo Potvrdenie o prekonaní ochorenia
COVID-19 za posledných 180 dní, alebo Potvrdenie o zaočkovaní proti SARS-CoV-2 ak
uplynulo minimálne 14 dní od podania 2.dávky vakcíny Pfizer, Moderna, alebo 4 týždne od
podania 1.dávky vakcíny AstraZeneca
• Návštevník podpíše Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze
a informátor ho zaeviduje do Návštevnej knihy
• Zaevidovanie návštevníka obsahuje údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, meno klienta ,
čas príchodu , odchodu a podpis
• Pri návšteve je dôležité zabrániť fyzickému kontaktu medzi návštevou a klientom, na tento
účel bude určený ISR, ktorý bude dohliadať na priebeh návštevy pri zachovaní súkromia
• Po každej návšteve je 15 minútová prestávka určená na dezinfekciu kontaktných plôch
miesta stretnutia
• Upozorňujeme ,že na návštevu nebudú vpustené osoby, ktoré nepredložia potvrdenie
o negatívnom teste, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní, alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek, neboli vopred telefonicky nahlásené, prípadne osoby,
ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia ani osoby mladšie ako 15 rokov.
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