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POKYNY pre rodinných príslušníkov 
pre uskutočnenie návštevy v zariadení HUMANITÁR v súvislosti s SARS-CoV-2 (COVID – 19): 

Vážení rodinný príslušníci! 

 Dňa 10.1.2022 naša organizácia obdržala nové usmernenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, týkajúce sa nových ochranných opatrení proti šíreniu COVID-19 a jeho variant. Tieto pokyny sme boli povinní 

zapracovať do našej smernice týkajúcej sa návštev v zariadení, hospitalizácií a dovoleniek: 

 

1. Ak chcete navštíviť svojho rodinného príslušníka je POTREBNÉ sa nahlásiť v pracovných dňoch v čase od 

07:00 hod. – 09:00 hod. na tel. čísle 053/44 93 550. Ak nezadáte žiadnu klapku, budete prepojení priamo 

na recepciu. Na návštevu je potrebné sa nahlásiť 48 hodín vopred. Zamestnanec recepcie Vám ponúkne 

voľný termín. V prípade, že zavoláte v čase mimo vyhradených hodín, nebude možné návštevu nahlásiť.   

2. Návštevné hodiny:  pondelok až piatok  od  15:00 hod. do  17:00 hod.  

                                                   sobota a nedeľa od 09:00 do 11:00 hod. , od 15:00 do 17:00 hod 

- Návšteva môže trvať max. 15 minút.  Max. 2 osoby vo veku od 16- 65 rokov.  

3. Vstup do areálu zariadenia nie je pre rodinných príslušníkov až do odvolania možný. Návšteva môže 

prebiehať len oddelene, cez oplotenie areálu 

4. Všetky prinesené veci Vášmu rodinnému príslušníkovi odovzdajte prosím pri vstupe poverenému 

zamestnancovi, ktorý ich vydezinfikuje a následne odovzdá Vášmu rodinnému príslušníkovi. 

5. Žiadame, aby ste dodržiavali odstup. Odstup medzi Vami a Vašim rodinným príslušníkom musí byť 

minimálne 2 metre, zakazuje sa akýkoľvek fyzický kontakt. 

6. Vychádzky s doprovodom rodiny mimo zariadenia momentálne nie sú povolené 

7. Dovolenky do domáceho prostredia sú povolené v rozsahu minimálne 14 dní – maximálne 28 dní. Pri 

návrate Vášho rodinného príslušníka  z dovolenky alebo z hospitalizácie je nutné predložiť negatívny 

výsledok PCR testu na Covid-19 nie starší ako 72 hodín. Následne bude Váš rodinný príslušník musieť 

absolvovať  5 dňovú izoláciu v zariadení. 

8. Odchody a príchody z dovoleniek budú regulované poverenými zamestnancami zariadenia podľa 

aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie a kapacitných možností izolácie v zariadení. 

9. Organizácia HUMANITÁR bude postupne tieto opatrenia upravovať podľa pokynov ministerstva 

zdravotníctva, RÚVZ a aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky informácie nájdete aj na našej webovej 

stránke www.humanitar.sk v časti AKTUÁLNE.   

 

Tieto opatrenia sú účinné od 18.1.2022 do odvolania. 

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby tieto opatrenia dôsledne dodržiavali. Žiadame, aby ste volali 

len vo vyhradenom čase, nevolali tútorom, ale len na hore uvedené telefónne číslo.  

 Ospravedlňujeme sa za všetky komplikácie v súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré boli prijaté za účelom 

ochrany zdravia Vášho rodinného príslušníka, Vás a zamestnancov zariadenia Humanitár n.o..Všetci pevne 

veríme, že opatrenia budeme čo najskôr môcť uvoľňovať. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME ! 

V Levoči, dňa: 17.1.2021 
 
 
PhDr. Anetta Cierny       Daniel Hurai 
Štatutárny zástupca n.o.      Technicko- prevádzkový riaditeľ 


