
Usmernenie 

odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 

14.05.2021 

DSS LIBERTAS oboznamuje verejnosť s usmernením Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 

Úradu BBSK  k návštevám príbuzných a známych prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Usmernenie sa vydáva v súlade 

s platným Usmernením Ministerstva  práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je  v súlade 

s platným COVID AUTOMATom. 

Odporúčané postupy, podmienky a priebeh návštev v zariadeniach sociálnych služieb BBSK 

v okresoch I. až IV. Stupňa varovania ( ružová, červená, bordová , čierna), I. stupňa ostražitosti 

( žltá) a II. Stupňa ostražitosti ( oranžová) :   

❖ Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa SDTP SARS-CoV -2 pri vstupe, pokiaľ 

nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID- 19 

podľa platných výnimiek. 

❖ Príbuzní sú povinní nahlásiť návštevu vopred telefonicky a dohodnúť si dátum, hodinu 

a dĺžku trvania návštevy. Príbuzní budú zároveň oboznámení s podmienkami návštevy 

❖ Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, pri vstupe použiť dezinfekciu 

na ruky a podrobiť sa  meraniu telesnej teploty, vyplniť čestné prehlásenie 

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze a ďalšie opatrenia podľa usmernenia 

zamestnancov zariadenia sociálnych služieb – v zmysle  postupov pre zabezpečenie 

návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu, ktoré vydalo 

MPSVaR SR. 

❖ Zariadenie sociálnych služieb preferuje návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva 

uskutoční v interiéri, vždy len v priestoroch na to vyhradených. 

❖ Návšteva môže trvať maximálne 1 hodinu. Po návšteve nasleduje dezinfekcia podľa 

plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb. 

V okresoch zaradených do stupňa monitoring ( zelená) sú návštevy povolené bez obmedzení. 

ODSSaZ neodporúča návštevy príbuzných prijímateľov sociálnych služieb v zariadení 

v prípade, že v zariadení sa nachádza minimálne 1 klient pozitívny na koronavírus, resp. je 

podozrenie na ochorenie COVID – 19. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť 

miernejšie alebo prísnejšie opatrenia, ktorými sú zariadenia a návštevy klientov povinné sa 

riadiť. 

Týmto usmernením sa ruší Usmernenie odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK 

k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zo dňa 

16.4.2021. 

V Lučenci dňa 18.05.2021                                                     Mgr. Marek Križan 

                                                                                                riaditeľ DSS LIBERTAS 

 


