
Pravidlá pre návštevy v Centre sociálnych služieb Horelica, 

pracovisko Horelica 107, Čadca, platné od 01. 06. 2022 

 
- Návštevy budú prebiehať v interiéri zariadenia (v spoločenskej miestnosti, 
návštevnej miestnosti), na izbe klienta alebo v exteriéri zariadenia (v altánku  a 
na lavičkách v areáli), tak ako to bude klientovi a jeho blízkym najviac vyhovovať. 
Dĺžka návštevy v interiéri a na izbe klienta bude maximálne 1 hodinu, 
v exteriéri nie je čas návštevy limitovaný. Návštevy klientov sú povinné dodržiavať 
hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa. 
 
- Klienta môžu navštíviť maximálne tri blízke osoby v interiéri, v exteriéri nie 
je počet osôb limitovaný. 
 

- Požadujeme, aby návštevy v interiéri mali neustále prekryté horné dýchacie 
cesty respirátorom FFP2 alebo KN95 bez výdychového ventilu v zmysle platnej 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. Pokiaľ bude prebiehať návšteva 
v exteriéri, je na rozhodnutí a zvážení návštevy, či bude používať jednorazové 
rúško. Zariadenie požaduje, aby návšteva použila dezinfekciu rúk. 
 

- Sociálny pracovník alebo inštruktor sociálnej rehabilitácie v interiéri zariadenia 
sprevádza návštevu na izbu klienta a oboznámi ju s možnosťou privolania 
zdravotníckeho pracovníka prostredníctvom tlačidla na chodbe. Pokiaľ 
z personálneho dôvodu nebude možné návštevu osobne sprevádzať na izbu 
klienta, potom vrátnik oznámi návštevu na príslušnom poschodí zdravotníckemu 
pracovníkovi, ktorý následne návšteve pomôže zorientovať sa v budove. Vrátnik 
ukáže návšteve, kde sa nachádza schodisko a tiež osobný výťah. Návšteva 
sa po príchode a odchode z budovy zaeviduje do „Knihy návštev“ na vrátnici. 
 
- Z prevádzkových dôvodov je nutné telefonicky sa objednať na návštevu 
minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. č. +421 907 894 535, 
+421 947 927 018, +421 41/4302827. Vopred neohlásená návšteva nebude 
z personálnych dôvodov umožnená. 

  
- Návštevné hodiny budú v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 18:00 
hod. Počas víkendov a štátnych sviatkov v čase od 09:00 hod do 16:00 hod. Je 
veľmi dôležité dodržať presne stanovený dátum a čas návštevy. V prípade jeho 
nedodržania, návšteva bude skrátená, alebo nebude umožnená.   

 
- Z organizačných dôvodov poradie a periodicitu návštev koordinujú 
zamestnanci CSS Horelica. 

 
 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie. 


