
NHSGGC/Generic Visiting Information Leaflet February 2022/V2 FINAL 1  

 

Informácie o návštevách - SLOVAK 
 
 
Úvod 
Vítame podporu rodiny a priateľov v nemocnici; vieme, že toto je dôležité pre pacientov, a to 
nielen vo výžive, liečení, zotavení a celkovej kvalite starostlivosti. Tiež chceme zabezpečiť pre 
našich pacientov, rodiny a zamestnancov čo najbezpečnejšie prostredie počas pandémie  
COVID-19 prostredníctvom dobre organizovaných návštev. 

Zabezpečiť bezpečnosť pacientov, rodín a zamestnancov sa dá, v prípade nevyhnutnosti, 
dočasným obmedzením návštev. Tieto rozhodnutia sa dôkladne zvažujú a budú pozorne 
monitorované.  

Aktuálne informácie o návšteve nemocnice v NHSGGC sú dostupné na NHSGGC internetovej 
stránke. Zamestnanci na oddeleniach vám tiež budú vedieť povedať, aké sú súčasné opatrenia 
pre návštevníkov na oddelení, ktoré chcete navštíviť. Návštevy budú povolené čo najflexibilnejšie, 
aby sa zaistila bezpečnosť pacientov, rodín a zamestnancov. 

 
Tento leták vám poskytne usmernenia k bezpečnosti návštev počas COVID-19. 

 

Ako si môžem naplánovať návštevu? 
Prosím spojte sa s oddelením a dohodnite si podrobnosti návštevy; možno si budete musieť 
dohodnúť návštevu vopred, aby ste nám pomohli dodržiavať obmedzenia počtu ľudí, ktorí 
môžu byť prítomní v jednej miestnosti alebo na oddelení v tom istom čase a zároveň 
dodržiavať sociálny odstup.  

Zoznam telefónnych čísel všetkých oddelení nájdete na stránke NHSGGC internetovej stránke 
alebo môžete zavolať na recepciu nemocnice.  

 

Čo si mám urobiť pred návštevou? 
Prosím, zvážte potencionálne riziko pre pacienta, vás, ostatných návštevníkov a personál, ktoré 
zo sebou prináša návšteva. 

Toto riziko je väčšie ak: 
 

• osoba, ktorú chcete navštíviť má potvrdený COVID-19 alebo inú infekciu dýchacích ciest; 
• osoba, ktorú chcete navštíviť bola nedávno v kontakte s potvrdeným prípadom COVID-19; 
• nie ste plne zaočkovaný/á; 
• máte iné zdravotné ťažkosti; 
• nemôžete udržiavať dvojmetrový sociálny odstup; 
• nemôžete používať rúško na tvári. 

To vám nezabráni, aby ste návštevu vykonali, ale pred vašou návštevou sa spojte s 
oddelením a prediskutujte vašu situáciu s niekým z personálu.  

Maximálne 24 hodín pred návštevou musíte mať negatívny test laterálneho prietoku – 
čím bližšie k návšteve, tým lepšie. Informácie o tom, ako si objednať testy laterálneho 
prietoku nájdete na stránke vlády Scottish Government’s website. 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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Aký je postup po príchode na oddelenie? 
Pri každom príchode na oddelenie personál skontroluje váš zdravotný stav a opýta sa vás pár 
otázok o vašom zdraví, aby sa uistil, že môžete ísť na návštevu. Dajú vám tieto otázky: 

 
• Cítite sa dobre? 
• Máte pretrvávajúci kašeľ, stratu chuti alebo čuchu, príznaky podobné chrípke alebo 

horúčku? 
• Ste v karanténe lebo ste boli s niekým, kto má podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo 

bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19? 

Nebudete môcť ísť návštevu, ak neprejdete touto kontrolou. 
 

Čo mám urobiť počas návštevy? 
Je dôležité, aby ste sa pre svoju vlastnú ochranu a ochranu pacientov a personálu správali 
nasledovne: 

 
• F – stále majte prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo niečím iným okrem tých osôb, 

na ktoré sa vzťahuje výnimka. 
• A – vyhýbajte sa zhromažďovaniu na verejných miestach v nemocnici. Ak môžete, 

choďte po schodoch, aby ste sa vyhli zhromažďovaniu v priestoroch pri výťahoch. Váš 
pohyb v nemocnici obmedzte na minimum. 

• C – dezinfikujte si ruky dezinfekčným prostriedkom predtým, ako prídete na 
oddelenie a po odchode z oddelenia a potom, ako sa niečoho dotknete. 

• T – Dodržujte odstup 2 metre od iných osôb. 
• S – Karanténa – nesmiete návštevu vykonať, ak sa necítite dobre alebo vám bolo 

odporučené ísť do karantény. 

Respiračná hygiena je tiež dôležitá, keď kašlete, kýchate alebo fúkate si nos, prekryte si nos a 
ústa jednorazovou vreckovkou. Po použití jednorazovú vreckovku ihneď hoďte do koša a umyte si 
ruky. 

Počas vašej návštevy môže dôjsť k situáciám, keď vás náš zamestnanec požiada, aby ste 
dočasne opustili alebo odišli z oddelenia. Keď to bude nevyhnutné, vždy vysvetlíme dôvod. Vaša 
podpora a pochopenie v čase, keď toto bude nevyhnutné je veľmi cenená na zaistenie bezpečia a 
súkromia každej osoby. 

 

Môžu spoločne so mnou prísť na návštevu aj iní ľudia? 
Chápeme, že v niektorých prípadoch člen rodiny vybraný na návštevu musí prísť v sprievode inej 
osoby, napríklad dieťa alebo slabá staršia osoba, ktoré nemôžu prísť do nemocnice bez sprievodu. 
Personál umožní návštevu tejto osoby a vysvetlí, ako im v takomto prípade pomôžu. 

 

Budem sa môcť dotknúť môjho príbuzného alebo priateľa počas návštevy? 
Vášho priateľa alebo príbuzného sa môžete dotknúť (napríklad držať ho za ruku, objať alebo 
pobozkať) – ale pamätajte, že udržiavanie dvojmetrového odstupu všade tam, kde sa to dá 
znižuje riziko prenosu ochorenia COVID-19 a iných respiračných vírusov medzi vami, vaším 
príbuzným alebo priateľom, inými pacientmi a personálom. 
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Môžem ísť von na prechádzku mimo oddelenia so svojím príbuzným alebo priateľom, ak je 
toho schopný? 
Najprv sa poraďte s personálom na oddelení. Prechádzky v hlavných priestoroch nemocnice a na 
pozemku nemocnice môžu byť povolené za podmienky dodržiavania pokynov prekrytia tváre a 
sociálneho odstupu. 

 

Budem môcť využiť zariadenie v nemocnici? 
Predajne a jedálenské kúty sú otvorené vo všetkých našich nemocniciach. Keď budete využívať 
tieto zariadenia, dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy – noste rúško, dodržiavajte 
dvojmetrový odstup, kde je to praktické, poskytnite svoje kontaktné údaje pre Trace and Protect, 
použite dezinfekčný prostriedok na ruky pri vstupe a východe zo zariadenia atď. 

Kde je to možné, využívajte toalety pre verejnosť. Prosíme, aby ste nepoužívali toalety pre 
pacientov a zamestnancov, ak máte inú možnosť. 

 

Prečo sa môže stať, že nebudem môcť prísť na návštevu? 
COVID-19 tu stále je a ľahko sa prenáša. Kvôli znižovaniu rizík stále musíme venovať náležitú 
pozornosť opatreniam na prevenciu a kontrolu infekcií pri podpore rodiny. 

Na našich oddeleniach je veľa zraniteľných pacientov a obzvlášť niektoré typy chorôb a liečby si 
vyžadujú, aby sme postupovali s veľkou opatrnosťou, robili vhodné posudky rizika a 
prehodnocovali stav podľa toho, ako sa situácia mení. 

Ak návšteva nie je možná, vysvetlíme vám dôvody, prečo je to nevyhnutné. Situáciu budeme 
prehodnocovať a ak to bude možné, urobíme nový posudok, keď sa okolnosti zmenia. 

Nesmiete návštevu vykonať, ak sa necítite dobre alebo vám bolo odporučené ísť do 
karantény. 

 

V prípade, že návštevy sú obmedzené, existujú nejaké výnimky, kedy by návšteva mohla byť 
možná? 
Ak vznikne potreba obmedziť návštevy na niektorom z oddelení alebo v inom priestore, napríklad 
kvôli vypuknutiu pandémie COVID-19 alebo rýchlemu prenosu v komunite, nevyhnutné návštevy 
budú ďalej pokračovať. 

 
Uvádzame príklady situácií, kedy „nevyhnutné návštevy“ sú možné: 
• partner pri pôrode, ktorý sprevádza ženu počas návštev v nemocnici; 
• osoba, ktorá dostáva starostlivosť na konci svojho života – očakávame, že toto bude 

definované čo najflexibilnejšie a najsúcitnejšie pre pacientov, ktorí koniec svojho života 
zmysluplne trávia s ich milovanými počas svojich posledných dní, týždňov alebo mesiacov; 

• pomoc osobe s duševnými poruchami alebo demenciou, problémami s učením alebo 
autizmom za predpokladu, že neprítomnosť osoby, ktorá poskytuje pomoc by pacientovi 
spôsobila úzkosť a stres; 

• keď niekto dostáva informácie o chorobe alebo liečbe, ktorá bude mať veľký dopad na jeho/jej 
život; 

• sprievod dieťaťa do nemocnice; 
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• dieťa v nemocnici má nárok, aby s ním boli obaja rodičia alebo opatrovníci; hospitalizované 
dieťa má nárok na návštevu jeho súrodencov a iných detí; 

• v týchto a podobných situáciách, kde podpora inej osoby je nevyhnutná pre blaho a 
zastupovanie pacienta. 

 
Personál sa bude snažiť, aby ich prístup bol flexibilný, zameraný na osobu a súcitný. Ďalšie 
informácie o nevyhnutných návštevách nájdete na NHSGGC internetovej stránke. 
 
Opatrovníci, osoby, ktoré poskytujú nevyhnutnú starostlivosť, citovú a duchovnú podporu nie sú 
považovaní za návštevníkov pre účely tejto smernice a i naďalej majú povolenie navštevovať 
pacientov v nemocnici, vrátane času, keď platí obmedzenie iba na nevyhnutné návštevy. 

 

Čo ak ja alebo iný člen rodiny či priatelia nemôžeme prísť na návštevu? 
Ak nemôžete prísť osobne, využite technológiu, ako sú sociálne médiá a telefonáty, aby ste 
zostali v kontakte. Ak osoba, s ktorou chcete hovoriť, nemá vlastné zariadenie, prosím využite 
našu službu Person Centred Virtual Visiting service. Všetky oddelenia majú iPady, ktoré sú 
určené na „virtuálne návštevy“ (video hovory) a umožnia pacientom virtuálne vidieť a hovoriť s 
blízkymi. 

 

Kde nájdem ďalšie informácie? 
Ďalšie informácie o nových pravidlách pre návštevy nájdete na NHSGGC internetovej stránke. 

 
 

Ak potrebujete tieto informácie v inom formáte ako je veľké písmo, Braillovo písmo alebo v 
inom jazyku, prosím pošlite e-mail na person.centred@ggc.scot.nhs.uk 
 
 
Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu a pomoc. 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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