
REŽIM   NÁVŠTEV

Návštevy sú povolené  len pre zaočkované osoby

Priestory pre návštevy:
Návštevy  sa  uskutočňujú  vo vyhradených priestoroch –  stanoviskách na tento účel
vymedzených a určených zamestnancom zariadenia.    Dohodnuté návštevy vstupujú do
zariadenia bránou pri bloku D u kuchyne, t.j. od              1. Teplárenskej.  

Objednávanie návštev:
Čas a termín návštevy je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom.  
t.č. Mgr. Višvaderová  0911 164 218     
mail:  visvaderova.sdterezia@gmail.com  

Návštevný čas: 
Pracovný deň : Pondelok  až  piatok  v čase  od  09.00  –  14.30  hod.   Posledná
návšteva sa realizuje o 14.00 hod. 

    V čase od 12.00 – 13.00 hod.  majú  klienti obed. 

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

- Návštevník  si  vopred  dohodne  termín  na  vyššie  uvedenom  telefónnom  čísle  alebo
prostredníctvom mailu.

- Návšteva  je  povinná  pri  vstupe  do  zariadenia  sa  preukázať  potvrdením
o kompletnom  zaočkovaní proti  COVID  19,  t.j  minimálne  14  dní  od  dávky
uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2) 

- Počas  celej  návštevy  platí povinnosť  v priestore  zariadenia  mať  dýchacie
cesty prekryté rúškou  a nasadené rukavice. 

- Návšteva sa pri vstupe zapíše do formulára  „Denná evidencia návštev”

- Návšteva trvá maximálne 30 minút

- Návšteva  môže  priniesť  pre  klienta  darček,  trvanlivé  jedlo,  tovar v taške
označenom priezviskom a menom klienta. 

- Návšteva je  povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu.  Návštevy sa
môžu zdržiavať iba vo vyhradenom priestore pre návštevy.  Na návštevu môžu prísť
maximálne 2 dospelé osoby . 

- Žiadame  návštevníkov, aby sa vyhýbali fyzickému kontaktu s navštívenou osobou. 

- V prípade  zhoršenia  zdravotného  stavu  nebude  možné  klienta  navštíviť  aj  napriek
objednanému termínu návštevy. 

POZOR

mailto:visvaderova.sdterezia@gmail.com


- N  ávštevy, ktoré prídu mimo objednaného termínu,  alebo termín nedodržia,  
nebude možne zrealizovať.

- V prípade  zhoršenia  epidemiologickej  situácie  môže  prísť  k obmedzeniu  návštev  na
určené obdobie. 

- V     prípade, že konkrétna návšteva nedodržiava stanovené pravidlá návštev,  
môže prísť k     ukončeniu   návštevy.   

- Senior dom Terézia n.o.  si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre
návštevy podľa prevádzkových, personálnych alebo iných nepredvídateľných
faktorov. 


