
ORGANIZÁCIA NÁVŠTEV OD 25.10.2021 
 

 
Vedenie Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves oznamuje prijímateľom sociálnych 
služieb, ich rodinným príslušníkom  a ich blízkym osobám, že vzhľadom na zhoršujúcu sa 
epidemiologickú situáciu v okrese Spišská Nová Ves (2.stupeň ohrozenia) návštevy od 25.10.2021 
budú povolené len u prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v terminálnom štádiu ochorenia resp. 
neznesú odklad. Výnimky povoľuje riaditeľ organizácie. 
 

 
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV 
 

1. Zabezpečiť a predložiť negatívny test na COVID-19 ( RT-PCR test nie starší ako 72 hodín od 
odberu alebo Ag test nie starší ako 24 hodín od odberu) ak neplatí výnimka pre: 

 osoby, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,  

 osoby, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

 osoby, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale 
do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  

 osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
2. K prekrytiu horných dýchacích ciest používať respirátor. 
3. Pri vstupe do zariadenia vypísať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, o kontaktoch 

a podpísať poučenie o dodržiavaní protiepidemických opatrení. 
4. Pred vstupom do zóny návštev vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú 

teplotu. 
5. Dodržať maximálnu dĺžku návštevy 20 minút. Návšteva sa môže uskutočniť za účasti 

maximálne 2 osôb, pričom deťom mladším ako 12 rokov sa návšteva neodporúča. 

 
KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI 

 
Komunikácia s Vašimi blízkymi je možná aj prostredníctvom telefónu a aplikácii v dňoch pondelok až 
piatok v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri dodržaní nasledovných pravidiel: 

1. Komunikáciu je potrebné vopred ohlásiť na tel. číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 
.  

2. Vzhľadom na uspokojenie všetkých klientov zariadenia je takáto komunikácia možná 1 x 
týždenne. 

3. Komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu je možná na týchto telefónnych číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 



 
Komunikácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp a Viber  je možná na týchto telefónnych 
číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 
 
Ďalej je možná komunikácia cez aplikáciu Skype (ddsnv) a Messenger (Domov Dôchodcov 
SnV). 

 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP 
 
 
 

 
         Ing. Štefan Šiška 
              riaditeľ v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – čestné prehlásenie 
 
Návštevník svojím podpisom čestne vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní 
príznaky vírusového infekčného ochorenia ( napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata 
čuchu alebo chuti....) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou 
z ochorenia COVID-19, ani nebol s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je 
v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, a zároveň v tomto 
období nevycestoval do krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19. 
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by sa dopustil 
priestupku podľa §56 zákona č.355/2.007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 


