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POKYNY pre rodinných príslušníkov 
 

pre uskutočnenie návštevy v zariadení HUMANITÁR v súvislosti s aktuálnou situáciou platné od 26.4.2022: 

 

Vážení rodinný príslušníci! 

  

 

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. 1 hodinu.  max. 3 osoby 

3. Vstup do areálu zariadenia je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. Vstup do areálu zariadenia 

je možný len s respirátorom FFP2. 

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

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

5. Vychádzky s doprovodom rodiny mimo zariadenia sú povolené len na základe „Čestného prehlásenia“ (viď. 

nižšie). 

6. Organizácia HUMANITÁR n.o. 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 27.4.2022 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 ďalej uvoľňovať. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME ! 

V Levoči, dňa: 27.4.2022 
 
 
PhDr. Anetta Cierny       Daniel Hurai 
Štatutárny zástupca n.o.      Technicko- prevádzkový riaditeľ 
 

 

 

http://www.humanitar.sk/


HUMANITÁR, n. o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej  
starostlivosti, Škultétyho 19, 080 01  Prešov 
 Prevádzka: Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov,           
 Denný stacionár, Probstnerova cesta č. 668/6, 054 01  Levoča 
 Prevádzka: Špecializované sociálne poradenstvo, Probstnerova cesta č. 2, 054 01  Levoča,      

     Šafárikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves 
 

HUMANITÁR, n .o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

IČO: 37 886 932   DIČ: 202 206 25 26      IBAN: SK4502000000002067081553 

tel. 053/44 93 550 mobil: 0918 414 186 e-mail: humanitar@humanitar.sk  

www.humanitar.sk 

Čestné vyhlásenie zákonného opatrovníka / rodinného príslušníka 

 

 

 

Ja, dolu podpísaný/á (titul, meno a priezvisko) ................................................., narodený/á 

................................ bytom ....................................................................., ako súdom určený/á 

opatrovník pre môjho opatrovanca / rodinného príslušníka (titul, meno a priezvisko)* 

.........................................................., narodený/á .................................................................. .  

 

 

 

Beriem na seba všetku zodpovednosť v súvislosti s individuálnym stretnutím s rodinným 

príslušníkom a zároveň garantujem dodržiavanie protiepidemiologických opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID – 19 a ďalších infekčných ochorení. 

 

 

 

...................................................................... 

Podpis opatrovníka / rodinného príslušníka* 

 

 

 

 

 

V ................................. dňa .....................................     

 

         

 

 

 

*Nehodiace preškrtnúť 

 


