
DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE k OPATRENIAM v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 (29.04.2022) 

 
Dňom 29.04.2022 sú všetky zavedené preventívne opatrenia v súvislosti 

s ochorením COVID – 19 -  ZRUŠENÉ. 

Týmto CSS – Bôrik 
VYDÁVA 

v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou usmernením MPSVR 
SR  nasledovné  preventívne usmernenia, ktoré sú platné pre 

zamestnancov, klientov, návštevy a dodávateľov. 
_________________________________________________________________________ 

1.Každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky zariadenia CSS –Bôrik / 

návštevy klientov, dodávatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti atď./ je 

povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom v interiéri aj exteriéri 

zariadenia. 

 

2. Návštevy v zariadení sú povolené. Návšteva je povinná nahlásiť svoj príchod 

a vstup do areálu na vrátnici. Odporúčame využívať možnosť, exteriér 

zariadenia, prípadne návštevnú miestnosť resp. veľkú spoločenskú miestnosť. Je 

dôležité, aby návštevy nevykazovali známky akútneho respiračného ochorenia. 

 

3.Vychádzky pre klientov sú povolené 

 

4.Opustiť zariadenie do domáceho prostredia je povolené aj na kratšiu dobu. Od 

príbuzných je potrebné naďalej vyžadovať potvrdenie – čestné vyhlásenie o bez 

infekčnosti pred návratom do kolektívu (CSS – Bôrik ) 

 

5. S cieľom predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu 

počtu zamestnancov alebo prijímateľov soc. služieb v zmysle pandemického 

plánu je do prioritnej oblasti práce zaradené testovanie zamestnancov 

a prijímateľov soc. služieb na ochorenie COVID -19, a to antigénovými testami. 

 

 Každý prijímateľ raz za 14 dní a priebežne podľa potreby a krízového 

plánu. 

 Každý zamestnanec raz za 14 dní a priebežne podľa potreby a krízového 

plán 

 



6. V prípade výskytu klinických príznakov, smerujúcich k podozreniu na 

ochorenie COVID – 19, je potrebné sa pre nástupom do práce otestovať 

samotestami, prípadne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a priameho 

nadriadeného. 

 

7. V prípade podozrenia na ochorenie u klientov zariadenia je potrebné vykonať 

vyšetrenie AG – testami, pri pozitívnom výsledku kontaktovať ošetrujúceho 

lekára, vedúcu sestru, prípadne riaditeľa zariadenia 

 

8. V prípade výskytu ochorenia SARS-CoV-2 u klientov a zamestnancov, bude 

CSS – Bôrik postupovať podľa usmernenia k postupu pre prípad pozitívne 

testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 kontaktovať 

príslušný RÚVZ a pristúpi k zavedeniu nariadených proti epidemiologických 

opatrení. 

 

 

 

 

Ing. Róbert Orság, v.r. 

 riaditeľ  CSS Bôrik 

 

 

 


