
 
AKTUÁLNE USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM POČAS SVIATKOV 

V OBDOBÍ OD 20.12.2021 DO 09.01.2022 
 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 
aktualizuje nasledovné dokumenty:  
 

 Semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný v súlade s 
COVID- AUTOMAtom,  
 

 Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľa sociálnej služby vo 
vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.  

 
 
 
                                                                                                                         Vedenie CSS - Chmelinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUÁLNE USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM POČAS SVIATKOV 
V OBDOBÍ OD 20.12.2021 DO 09.01.2022 

Preferovaný typ návštev: v exteriéri 

Klienti majú umožnenú návštevu v interiéri zariadenia (návštevná miestnosť) 

od 9,00 do 16,30 nasledovne: 

Kompletne zaočkovaní: exteriér – preferovaný typ návštev  
                  interiér -  návštevná miestnosť (včela) 2 osoby po dobu 30 min./deň 
                                    (izba klienta – len terminálne štádium)                

 
OTP: exteriér – preferovaný typ návštev  
           interiér – návštevná miestnosť (včela) 2 osoby po dobu 30 min./deň 

Z prevádzkových dôvodov je maximálny denný limit počtu návštev pre 
interiér (návštevná miestnosť) 20 návštev/deň, vrátane víkendov. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné nahlásiť návštevu vopred na vrátnici – 
recepcii zariadenia. 

V záujme ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov zariadenia sa 

návšteva preukáže dokladom o zaočkovanosti, výsledkom testovania Covid-

19 testu nie starším ako 5 dní, alebo záznamom o prekonaní ochorenia 

COVID-19.  
Výnimky z testovania  
 

 Očkované osoby 14 dní po 2. dávke dvoj-dávkovej vakcíny   

 Osoby 21 dní po jednodávkovej vakcíne  

 Osoby 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 
180 dní  

 Deti bez viditeľných prejavov ochorenia (kašeľ, teplota...)  

 

Návšteva 

 Vstup do zariadenia len za použitia respirátora FFP2 – počas celej doby 

návštevy (v opačnom prípade bude návšteva ukončená) 

 Nahlásenie návštevy na recepcii - vopred  

 Meranie teploty, vyplnenie príslušného tlačiva 

 Pri vstupe do zariadenia použiť dezinfekciu rúk 

Pri nedodržaní uvedených podmienok a pokynov personálu si zariadenie CSS - 

Chmelinec vyhradzuje právo obmedziť návštevu. Návšteva do zariadenia nebude 

umožnená osobám, ktoré nebudú spĺňať stanovené podmienky tak, aby boli 

dodržané všetky preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu 

COVID-19.                          
Pri zmene epidemiologickej situácie v okrese v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19, ako aj pri zaznamenaní 

prvého pozitívneho prípadu (klienta) si zariadenie vyhradzuje právo meniť podmienky.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Vedenie CSS – Chmelinec 



 

POBYT KLIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ POČAS 

SVIATKOV OD 20.12.2021 DO 09.01.2022 

 
Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí: 

 

 Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „príjímateľ“) môžu opustiť zariadenie sociálnych 
služieb počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je 
možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na 
prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.  

 
 Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby. 

Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:  
 

 Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 5 dní,  

 Prekonaný - (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu 
v trvaní 5 dní,  

 Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote - 5 dní.  
 

 Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.  
 

 Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie 
prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.  
 

                                   

KRÁTKODOBÉ OPUSTENIE ZARIADENIA 

 
 Klientom je umožnené krátkodobé opustenie zariadenia nasledovne: 

                          
Kompletne zaočkovaní:  bez obmedzenia 

 
OTP: bez obmedzenia 

 
 

POBYT KLIENTOV V ÚSTAVNOM ZARIADENÍ - 

HOSPITALIZÁCIA 
 

Kompletne zaočkovaní:  izolácia 5 dní  
 

OTP: izolácia 5 dní 
 
                                                                                                                          Vedenie CSS – Chmelinec 



 

VSTUP INÝCH OSÔB DO ZARIADENIA  

CSS – Chmelinec 
 

Na základe platného Semaforu pre zabezpečenie návštev v 

zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s aktuálnym COVID 

AUTOMATom, je v čase vyhláseného núdzového stavu potrebné riadiť 

sa tretím stupňom ohrozenia a každú vstupujúcu cudziu osobu do 

prevádzky otestovať antigénovým testom, bez uplatnenia výnimky z 

testovania. 

 

Pre vstup iných osôb do zariadenia:  

 zamestnanci Telekomu 

 dodávatelia externých služieb 

 pohrebná služba 

 kňaz  

 pedikér 

 kaderník 

 dobrovoľníkov z radov študentov v zmysle Memoranda o spolupráci pri zmierňovaní 

dopadov nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu 

COVID-19 v ZSS a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

medzi MPSVR SR a AVVSP, 
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