
DRAHÁ NÁVŠTEVA  
Domu Charitas sv. Jána Bosca 

vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 vás musíme 

informovať o podmienkach návštevy v našom zariadení. 

 Návštevné hodiny: od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00  hod. 

V iné hodiny len po konzultácii s charitatívnou sestrou. 

 Každá návšteva sa musí hlásiť charitatívnej sestre – cez 

telefón +421 904 224 317 alebo zvonček. 

 Charitatívna sestra podá informáciu o aktuálnych 

hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a 

celkovej organizácii chodu zariadenia počas návštevy. 

 Návšteva je povinná podpísať dennú evidenciu návštev, 

ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom 

stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. 

 Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) sa 
každému návštevníkovi zmeria teplota. V prípade zvýšenej 
teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená 
teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude 
umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších 
priestorov).  

 Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou 
chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-
19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho 
blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník 
rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo 
osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo 
zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia 
Covid - 19), rovnako mu nebude umožnený vstup so 
zariadenia (ani do vonkajších priestorov).  



 
 
 

 Prosíme vás, aby ste nedávali klientom varené jedlo. 
 Preferujeme realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch 

(ak je to možné vzhľadom na možnosti klientov – ich 
zdravotný stav, prípadne aktuálne počasie).  

 Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených 
priestoroch.  

 Návštevník má počas celej doby návštevy vhodne prekryté 
horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Toto opatrenie sa 
nevzťahuje na deti a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich 
znevýhodnenie nie je možné.  

 Je potrebné pri príchode si dezinfikovať ruky. 

 Je potrebné minimalizovať kontakt s ostatnými klientami. 

 V návštevných priestoroch a na izbe klienta sa musí 

dostatočne vetrať. 

 Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po 
ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením 
COVID – 19, bezodkladne musí o tom informovať naše 
zariadenie. 

 Neodporúčame osobám mladším ako 15 rokov navštíviť 
klienta.  

 Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej 

skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s 

osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia. 

RIZIKOVÉ SKUPINY OSÔB:  

 Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac  

 Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + 
ďalšie diagnózy  

 Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.  

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa môžu podmienky zmeniť. 


