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NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 

aktualizovaný dňa 24.09.2021 

 

1. Návšteva musí byť dohodnutá min. 48 hod. vopred telefonicky prostredníctvom pracovníčky 

informačnej služby na tel. čísle: 031/7822117 

2. Maximálny počet návštevníkov na jedného 

➢ mobilného klienta sú dve osoby  

➢ imobilného klienta ( návšteva sa realizuje na izbe ) je jedna osoba. 

3. Osobám mladším ako 15 rokov návšteva nie je umožnená. 

4. Čas trvania návštevy je maximálne 45 minút. 

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

dýchacie cesty podľa aktuálne platných opatrení (v interiéri  respirátorom FFP2) 

6. Návštevníci sa musia preukázať : 

a/ negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod. 

b/ negatívnym antigénovým testom na Covid - 19, nie starším ako 24 hod. 

c/ potvrdením o kompletnom očkovaní  

d/ potvrdením o prekonaní Covid - 19 od svojho ošetrujúceho lekára,  nie starším ako   

    180 dní. 

7. Pri vstupe je návštevník povinný: 

a) Zdržiavať sa len v priestoroch určených pre návštevy. 

b) Pred vstupom do priestorov pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk, 

a umožniť zmeranie jeho telesnej teploty. 

c) Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť  

d) Podpísať čestné prehlásenie. 

e) Rešpektovať usmernenie službukonajúceho personálu. 

f) Ak by sa u návštevníka v priebehu 10 dní nasledujúcich po uskutočnení návštevy objavili 

príznaky ochorenia Covid19, bezodkladne o tejto skutočnosti treba informovať vedenie 

Patria DD v Galante. 

g) Veci a predmety prinesené pre klientov musia byť zabalené tak, aby sme mohli 

zabezpečiť ich dezinfekciu 
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A. Pre MOBILNÝCH klientov budú návštevy realizované vo vonkajších priestoroch – 

(átrium), v prípade nepriaznivého počasia vo vnútorných priestoroch vymedzených na tieto 

účely (prízemie – vstupná hala, chodba, klubovňa) 

 

B. Pre IMOBILNÝCH klientov (trvalo pripútaných na lôžko) budú návštevy realizované 

priamo na obytnej izbe klienta, preto odporúčame použitie jednorazových rukavíc, príp. 

ochranného štítu na tvár. 

 

    Návštevné hodiny: 

 

   Mobilní  klienti:    

 

   vstup : 14.00 hod., 14.30 hod., 15.00 hod., 15.30 hod. 

 

 

   Imobilní klienti (návštevy na izbe): 

 

    vstup : 14.00 hod., 15.00 hod 

 

 

 

Ďakujeme, že dodržiavate nariadenia, chránite tým seba aj svojich blízkych. 

 

 

   V Galante, dňa 24.09.2021 

 

 

        Ing. Rita Kubíková v.r. 

          riaditeľka Patria – DD v Galante 

 


