
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK  
 

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej, Kláštorna 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik  
Plán a režim návštev - Usmernenie pre návštevy v DCHPML 

 
V rámci uvoľňovania opatrení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce 
sociálnych vecí a rodiny SR vydávam tento Návštevný Poriadok DCHPML, čiže plán a režim návštev blízkych 
príbuzných u našich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej iba prijímateľ SS) s platnosťou od 8.6.2020.   
 
Ak dôjde k ďalšiemu uvoľneniu opatrení, bude upravený aj tento Návštevný Poriadok. 
 

I. Vyhradený priestor pre návštevy 
1. Miesto pre návštevy 

A. Návštevy našich prijímateľov SS, môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy a to vo 
vonkajších priestoroch zariadenia, konkrétne na dvore pred oddelením B, v prípade nepriaznivého 
počasia priestor pre návštevy bude v interiéri a to  v jedálni DCHPML. 

B. Návšteva na izbe prijímateľa SS je možná len v špecifických prípadoch. Výnimku tvoria prijímatelia  napr. 
pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka, alebo prijímatelia v terminálnom štádiu. 
V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní hygienicko – epidemiologických 
podmienok DCHPML. 

2. Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne 1 metre. 
 

Ohlasovanie návštev a návštevné dni a hodiny 
1. Oznámenie návštevy: Návštevu musia príbuzný prijímateľov SS ohlásiť min. 48 hod. vopred. 
2. Počet návštevníkov u jedného prijímateľa je maximálne 2 osoby, pre deti do 15 rokov nie sú návštevy 

povolené. 
3. Návštevu vopred musia príbuzný oznámili kontaktnej osobe, z dôvodu obmedzenia počtu osôb. Prednosť 

budú mať ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí). 
4. Kontaktná osoba pre návštevy: návštevy sa môžu nahlásiť na tel. čísle: +421 910 842 975. 
5. Návštevné dni a hodiny:  Pracovné dni - každý utorok a štvrtok, od 15:00  – do  17:00 hod. V dňoch 

pracovného odpočinku:  od 13:00 – do 15:00 hod. 
6. Dĺžka návštevy: max. 20 minút. 
 

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY 
1. Vstupná kontrola: Zabezpečenie hygieny pri vstupe: dezinfekcia rúk. Zároveň bude vykoná kontrola 

zdravotného stavu návštevy: meranie teploty a súhlas s Návštevným poriadkom a iné. 
2. Podmienky pre návštevníkov 

A. Návšteva používa po celý čas rúško, ktoré má nasadené na tvári, ktoré je povinná si sama zabezpečiť. 
V prípade že návšteva nemá vlastné rúško nemôže byť vpustená do objektu DCHPML. 

B. Počas návštevy môže návšteva odovzdať  prijímateľovi SS potraviny a nápoje ktoré sú zabalené 
v originálnom obale. 

C. Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná! 
 
Informácie o zdravotnom a psychickom stave prijímateľov SS podáva výhradne iba Vrchná sestra DCHPML, 
tel.č.: +421 910 842 461, v pracovných dňoch čase od 13:00 do 15:00 hod. denne v pracovné dni, osobe ktorá je 
uvedená v kontaktnom zozname. 
 
V Spišskom Štiavniku, dňa 4.5.2020  

    Mgr. Ján Geci 
  riaditeľ DCHPML 

 


