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Oznámenie od 25. 04. 2022 
V súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 sú návštevy v DOME SENIOROV Rejdová 

od 25.04.2022 povolené za nasledovných podmienok: 

Návštevy 
                                    Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci. 
 
Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že zariadenie DOM SENIOROV Rejdová 

stanovuje návštevné hodiny od 25. 04. 2022: 
  
Len PRACOVNÉ DNI -  ( pondelok – piatok ) :  od 9°° hod. –    do 11.30 hod.,  

       od 13.30 hod – do 15°° hod. 
 

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť telefonicky,  minimálne deň vopred, 
v čase od 8,00 hod.  do  10,00 hod., na telefónnom čísle 058/732 5893, 0948 187 679, alebo 
098 992 193.  Termín návštevy môže byť limitovaný počtom návštevníkov (max 3 dospelé 
osoby).  Návštevníci sú povinní dodržiavať  termíny návštev. 
  
        Zariadenie DOM SENIOROV Rejdová preferuje návštevy v exteriéri zariadenia. 
Návštevy  v interiéri sú povolené iba v prípade návštevy prijímateľa, ktorý je pripútaný 
na lôžko, ktorému poskytujeme paliatívnu starostlivosť a prijímateľa v terminálnom 
štádiu ochorenia.  
 

Návštevy sú povinné vyplniť čestné prehlásenie o tom, že nemajú príznaky COVID 
19 (dýchavičnosť, kašeľ, teplota), neboli v styku s osobou, ktorá je pozitívna na COVID 
19 a  predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o očkovaní (3 dávky očkovania, resp. 2 dávky + 
potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 nie staršie ako 180 dní). NEOČKOVANÍ 
návštevníci potrebujú potvrdenie o negatívnom PCR teste (nie staršom ako 72 hodín), 
alebo negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 24 hod.) 
  
        Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod sociálnemu pracovníkovi, resp. službu 
konajúcej opatrovateľke pri vstupe do zariadenia a predložiť požadované dokumenty. 
  
         V  čase zotrvania v areáli zariadenia DOM SENIOROV Rejdová  musia mať 
návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP 2, počas celej 
návštevy. 
  
       Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút. V prípade návštevy ležiaceho prijímateľa 
návštevu umožníme na jeho izbe, taktiež  maximálne na dobu 15. minút. 
  
       Jedného prijímateľa môžu  navštíviť maximálne 3 osoby súčasne. 
  

    Návštevy nemôžu podávať prijímateľom jedlo, ovocie, nápoje (z dôvodu odkrytia 
horných dýchacích ciest prijímateľa) 
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  Ak sa u návštevy   kedykoľvek po dobu 5 - dní po ukončenej návšteve 
objavia  príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom 
informujú  poverenú v. z. riaditeľku zariadenia na t. č. 0948 187 679. 
. 
        Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u prijímateľa, ktorý prijal návštevníkov, 
zariadenie je povinné kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých jeho 
návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 5-dní pred potvrdení nákazy. 
                     
        V prípade nedodržania týchto pravidiel alebo v prípade, ak návštevy trpia 
niektorým z príznakov uvedeným v čestnom prehlásení, alebo sa stretli s osobou 
infikovanou COVID-19, poverení zamestnanci zariadenia neumožnia stretnutie návštevy 
a prijímateľa. 
 

Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia. 
 
Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny 

zamestnancov DOMU SENIOROV Rejdová. 
 

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované v spolupráci s RÚVZ Rožňava 
s regionálnym hygienikom p. Jozefom Vargom, Mgr.,  podľa epidemiologickej situácie v 
okrese a v zariadení. 

 
Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany 

Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. 
 
  
 
 
 
                                                                  
V Rejdovej: 21. 04. 2022                                                 Peter Hutník 

                                                                                            štatutár – riaditeľ 

 

 

         Bc. Miriam Hutníková 

               v, z, riaditeľka 

 


