
 

 

OZNAM 

 

S účinnosťou od 22.06.2020 budú umožnené návštevy u klientov ZpS a ZOS: 

A. vo vonkajších priestoroch (átrium), so vstupom cez átrium za nasledovných podmienok: 

1. Návšteva musí byť dohodnutá min. 24 hod. vopred, telefonicky prostredníctvom 

pracovníčky informačnej služby na tel. čísle 031/782 21 17. 

2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta sú dve osoby. 

3. Osobám mladším ako 15 rokov návšteva nebude umožnená. 

4. Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút. 

5. Počas celej doby návštevy klienti aj návštevníci musia mať vhodne prekryté horné 

dýchacie cesty. 

6. Pri vstupe je návštevník povinný: 

a. Umožniť meranie telesnej teploty ( v prípade zvýšenej teploty nad 37,2 alebo 

príznakov respiračného ochorenia – kašeľ, sekrécia z nosa – nebude umožnený 

návštevníkovi vstup).  

b. Podpísať čestné prehlásenie. 

c. Vykonať dezinfekciu rúk. 

d. Rešpektovať usmernenia službukonajúceho personálu. 

7. Ak by sa u návštevníka v priebehu 14 dní nasledujúcich po uskutočnení návštevy 

objavili príznaky nákazy ochorením Covid-19, bezodkladne o tejto skutočnosti treba 

informovať vedenie Patria DD v Galante. 

Návštevné hodiny 

Pracovné dni a sviatky – od 13.30 hod. do  15.30 hod. 

Sobota a nedeľa – od 13.30 hod. do 16.30 hod. 

 

Začiatok návštevy -   vstup  od 13.30 hod. 

    od 14.30 hod 

od 15.30 hod. 

 

B. vo vnútorných priestoroch priamo v izbe klienta (so vstupom cez átrium), avšak len ak 

je klient imobilný, trvalo pripútaný na lôžko za nasledovných podmienok: 

1. Návšteva musí byť dohodnutá minimálne 24 hodín vopred telefonicky prostredníctvom 

vedúcej opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku na tel. čísle: 031/782 21 17.  



2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta sú dve osoby. 

3. Osobám mladším ako 15 rokov návšteva nebude umožnená. 

4. Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút. 

5. Počas celej doby návštevy klienti aj návštevníci musia mať vhodne prekryté horné 

dýchacie cesty. 

6. Pri vstupe do budovy zariadenia je návštevník povinný: 

a. Umožniť meranie telesnej teploty ( v prípade zvýšenej teploty nad 37,2 alebo 

príznakov respiračného ochorenia – kašeľ, sekrécia z nosa – nebude umožnený 

návštevníkovi vstup).  

b. Podpísať čestné prehlásenie. 

c. Vykonať dezinfekciu rúk. 

d. Rešpektovať usmernenia službukonajúceho personálu. 

7. Ak by sa u návštevníka v priebehu 14 dní nasledujúcich po uskutočnení návštevy 

objavili príznaky nákazy ochorením Covid-19, bezodkladne o tejto skutočnosti treba 

informovať vedenie Patria DD v Galante. 

Návštevné hodiny 

Pracovné dni – od 13.30 hod. do  15.30 hod. 

      Začiatok návštevy -   vstup  od 13.30 hod. 

     od 14.30 hod 

 

 

Ďakujem, že dodržiavate nariadenia, a tým chránite seba aj svojich 

najzraniteľnejších blízkych. 

 

 

 

 

V Galante dňa 19.06.2020 

 

              Mgr. Anita Tušková v.r. 

       riaditeľka Patria-DD v Galante 

 

 


