
 

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov 

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že od 01.04.2022 sú povolené návštevy 
klientov za podmienok dodržania nasledovných opatrení.  

1.Podmienky  na zabezpečenie bezpečných NÁVŠTEV príbuzných a blízkych 
osôb v CSS – Jesienka Myjava: 

 návštevy klientov je možné uskutočniť len v prípade, že v CSS – 
Jesienka Myjava alebo v jeho časti nie je nariadená karanténa, na 
základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravia v Trenčíne, 
na základe rozhodnutia riaditeľky CSS – Jesienka Myjava v súlade 
s krízovým plánom CSS – Jesienka Myjava 

  v prípade, že v CSS – Jesienka Myjava alebo v jeho časti nariadená 
karanténa, budú návštevy v CSS – Jesienka Myjava bezodkladne 
zakázané, v takomto prípade odporúčame využívať informačno – 
komunikačné technológie na sprostredkovanie kontaktu na diaľku 

Pravidlá režimu návštev sú nasledovné: 

Priestory pre návštevy ✓ návštevná miestnosť vo vstupnej hale na 
pavilóne A  

✓ izba PSS a to len v špecifických prípadoch 
(napr. PSS v terminálnom štádiu, imobilní 
PSS, ktorých nie je možné vysadiť na 
vozík) – podmienkou je súhlas 
spolubývajúceho, že po dobu trvania 
návštevy PSS až do dezinfekcie priestorov 
sa bude zdržiavať mimo izby, prípadne 
u ďalšieho imobilného PSS bude priestor 
predelený paravanom 

✓ vo vonkajších priestoroch za priaznivého 
počasia 

✓ vo vyhradenom priestore pre návštevy 
musia byť fyzické osoby vzdialené od seba 
minimálne na 2 m 



Dĺžka trvania návštevy ✓ maximálne 20 min  
✓ v prípade návštevy v interiéri 

v špecifických prípadoch maximálne 15 
min 

Počet návštevníkov 

u jedného PSS  

✓ 2 osoby na jedného PSS 
✓ v prípade návštevy v interiéri na izbe PSS 

v špecifických prípadoch maximálne 1 
osoba na 1 PSS 

Ohlasovanie  návštev vopred  ✓ čas a termín návštevy je potrebné objednať 
deň vopred v čase od 07,00 hod do 14,00 
hod 

✓ čas a termín na pondelok je potrebné 
objednať najneskôr do piatku do 13,00 
hod (termíny budú obsadzované postupne 
od ranného termínu po popoludňajší) 

✓ UPOZORNENIE: Po 14,00 hod nebude 
možné termín návštevy si objednať 

Kontaktná osoba pre 

objednanie návštevy 

✓ 0901 918 530  - sociálne pracovníčky 

Návštevné hodiny • návštevy budú realizované v presne 
stanovených časoch – 09,00 hod, 
10,00, 11,00 hod a 13,00 hod – len 
pracovné dni 

• CSS – Jesienka Myjava si 
vyhradzuje právo upraviť čas trvania 
návštevy o čas prípadného 
meškania návštevy z dôvodu 
dodržania časového harmonogramu 

• CSS – Jesienka Myjava si 
vyhradzuje právo zastaviť návštevy 
z prevádzkových a technických 
dôvodov 

• CSS – Jesienka Myjava neumožní 
návštevu: 

• osobe so zvýšenou telesnou 
teplotou – nad 37 oC 

• osobám s príznakmi respiračného 
ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa 
a pod.) 

• osobám, ktoré sa vrátili zo 
zahraničia počas posledných 14 dní 

• osobám, ktoré žijú v spoločnej 
domácnosti s osobou chorou na 
COVID-19 alebo podozrivou 
z ohorenia na COVID-19 alebo boli 
s takýmito osobami v kontakte 

• osobám, u ktorých v blízkej rodine 
alebo okolí je niektorá osoba 



v karanténe, alebo ak v tomto 
období on alebo osoba, s ktorou je 
v blízkom kontakte pricestovala zo 
zahraničia  

• ak má PSS zhoršený zdravotný stav 
a to aj napriek objednanému 
termínu návštevy 

• ak je PSS z akéhokoľvek dôvodu 
v izolácii a to aj napriek 
objednanému termínu návštevy  

• ak je PSS ubytovaný v priestoroch, 
v ktorých je nariadená karanténa 
a to  aj napriek objednanému 
termínu návštevy 

• poverený zamestnanec CSS – 
Jesienka Myjava je oprávnený 
žiadať k nahliadnutiu:  
- potvrdenie o očkovaní 
- potvrdenie o prekonaní 

POZOR!  

Osoby, ktoré prídu na návštevu, budú 

testované. Ide o nasledovné osoby:  

- nie sú očkované 

- majú 1. alebo 2. dávku očkovania 

- majú 3. dávku očkovania, avšak ešte 

neuplynulo 14 dní od podania 3. dávky 

- ktoré majú od prekonania ochorenia viac ako 

180 dní 

CSS – Jesienka Myjava prostredníctvom 

sestry si takúto osobu otestuje pred 

návštevou antigénovým testom. Potrebu 

testovania je osoba, ktorá chce prísť na 

návštevu povinná nahlásiť sociálnej 

pracovníčke pri objednávaní termínu, tak aby 

bol pripravený odborný pracovník, ktorý Ag 

test vykoná. Osoba, ktorá chce byť testovaná 

musí prísť 15  minút pred objednaným 

termínom (o 08,45 hod, 09,45 hod, 10,45 hod 

a o 12,45 hod) a musí striktne dodržiavať 

pokyny službukonajúceho personálu.  

Testované budú len osoby, ktoré reálne prídu 

na návštevu PSS, z dôvodu ochrany PSS CSS 

– Jesienka Myjava: Iné osoby v CSS – 

Jesienka Myjava nebudeme testovať 

(testovanie v CSS – Jesienka Myjava 



nenahrádza testovanie na odberových 

miestach).  

UPOZORNENIE: Nebudú prijaté návštevy, 

ktoré nemajú objednaný vopred termín, aj 

napriek tomu, že prídu zďaleka. 

Informovanie príbuzných 

o možnosti návštev a o Pláne 

a režime návštev 

✓ webové sídlo – www.cssmyjava.sk 
 

 
Pravidlá pre priebeh návštevy 

Vstupná kontrola ✓ návšteva je povinná mať po celý čas 
pobytu v areáli CSS – Jesienka Myjava 
respirátor  (podľa aktuálnych pravidiel)  

✓ CSS – Jesienka Myjava zabezpečí 
dezinfekciu na ruky ako aj dezinfekciu 
návštevných a priľahlých priestorov 

✓ návšteva musí strpieť meranie teploty, 
kontrolu zdravotného stavu, kontrolu testu, 
vypísanie čestného prehlásenia a ďalšiu 
administratívu 

✓ návštevná miestnosť, v ktorom sa bude 
uskutočňovať návšteva, bude vybavená 
germicídnym žiaričom, po každej návšteve 
bude vykonaná dezinfekcia priestorov 
a kontaktných plôch, ako sú napr. kľučky, 
madlá, stôl, stoličky a pod.) 

Jasne označené miesto 

návštevy 

✓ návštevná miestnosť vo vstupnej hale 
pavilónu A  

✓ izba PSS a to len v špecifických prípadoch 
(napr. PSS v terminálnom štádiu, imobilní 
PSS, ktorých nie je možné vysadiť na 
vozík) – podmienkou je súhlas 
spolubývajúceho, že po dobu trvania 
návštevy PSS až do dezinfekcie priestorov 
sa bude zdržiavať mimo izby prípadne 
u ďalšieho imobilného PSS bude priestor 
predelený paravanom 

Podmienky pre návštevníkov ✓ návšteva je povinná riadiť sa pokynmi 
službukonajúceho personálu 

✓ parkovanie je možné v areáli CSS – 
Jesienka Myjava podľa pokynov personálu 
(po zaparkovaní zostaňte v aute až do 
pokynu a usmernenia personálu) 

✓ návštevy sa môžu zdržiavať len 
v priestoroch vyhradených na návštevy  

http://www.cssmyjava.sk/


✓ nie je povolené počas návštevy podávanie 
stravy a nápojov  

✓ vzájomná vzdialenosť osôb (min. 2 m) 
musí byť dodržaná 

✓ balíček pre PSS počas návštevy je možné 
priniesť, avšak musia byť v plastovom 
obale (iný obal neprevezmeme) a musia sa 
odovzdať najprv službukonajúcemu 
personálu, ktorý ho dezinfikuje a dá ho 
PSS hneď po skončení návštevy) 

✓ návšteva sa musí vyhnúť kontaktu s inými 
PSS počas pobytu v exteriéri aj interiéri 
zariadenia 

Po ukončení návštevy ✓ po každej návšteve musí byť priestor 
dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, 
dotykové plochy) 

✓ zodpovednosť – službukonajúci 
koordinátor pre návštevy  určený vedúcou 
sociálneho úseku 

UPOZORNENIE ! 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených 

podmienok si štatutár CSS – Jesienka Myjava vyhradzuje možnosť   obmedziť 

návštevy  opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre 

konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne 

a režime  návštev.  

CSS – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre 

návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie v krajine a v regióne, počasia, prípadne iných 

nepredvídateľných faktorov.  

Podpísaním ČESTNÉHO PREHLÁSENIA PRE NÁVŠTEVY V CSS – JESIENKA 

MYJAVA každý návštevník, okrem iného: 

➢ prehlasuje, že bol oboznámený s Plánom a režimom návštev v CSS – 
Jesienka Myjava – MP č. 06/2020, 6. vydanie 

➢ súhlasí s opatreniami stanovenými pre návštevy v CSS – Jesienka Myjava 
➢ neprejavuje žiadne príznaky prenosného infekčného ochorenia 
➢ nemá nariadené karanténne opatrenie 
➢ nebol v kontakte s osobou s ochorením COVID-19 
➢ nebol mimo územia Slovenskej republiky a nemá nariadené karanténne 

opatrenia 
Bez podpísaného  ČESTNÉHO PREHLÁSENIA PRE NÁVŠTEVY V CSS – 

JESIENKA MYJAVA nie je možné návštevníka do CSS – Jesienka Myjava vpustiť.  

 

V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR,  MPSVR 
SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných 
aktuálnych usmernení, ktoré následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk. 

http://www.cssmyjava.sk/


Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých 
stanovených pravidiel a pokynov.  

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava  

 

Zdroj: MP 06/2020, 6. vydanie  Plán a režim návštev v CSS – Jesienka Myjava 


