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Usmernenie k opatreniam COVID - 19  

k 16.08.2022 
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou vydáva dňom 
16.08.2022 nasledovné usmernenia, ktoré sú platné pre zamestnancov, prijímateľov, návštevy a dodávateľov: 

1. Návštevy v zariadení sú povolené. Na návštevu nie je potrebné sa vopred objednať. 

2. Každá cudzia osoba vstupujúca do CSS - BYSTRIČAN (návštevy, dodávatelia a pod.) je povinná mať 
prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. 

3. Návšteva je povinná nahlásiť svoj príchod na vrátnici zariadenia CSS - BYSTRIČAN. 

4. Pri vstupe do zariadenia je každá osoba povinná vypísať „Čestné vyhlásenie“ a použiť dezinfekciu. 

5. Prioritne sa návštevy budú uskutočňovať v exteriéri zariadenia. 

6. V prípade nepriaznivého počasia sa návšteva môže uskutočniť v návštevnej miestnosti na prízemí (informátor 
Vás uvedie). 

7. Je dôležité, aby návštevy nevykazovali známky akútneho respiračného ochorenia. 

8. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby sú povolené. 

9. Vždy je potrebné nahlásiť na vrátnici miesto, kde sa bude prijímateľ nachádzať, kam ide. 

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

11. Prijímatelia, ktorí pôjdu na dlhšiu dobu - 2 a viac dní - do domáceho prostredia, musia byť odhlásení u pani 
Kvasničkovej - č.t. 042/43613 29 - minimálne deň vopred, do 9,00 hod. 

12. Pred odchodom do domáceho prostredia bude každý prijímateľ pretestovaný Ag testom. 

13. Pri návrate z rodinného prostredia bude prijímateľ v zariadení otestovaný Ag testom. 

14. Po dlhšej návšteve rodinného prostredia - 2 a viac dní - pri návrate prijímateľa do zariadenia CSS - 
BYSTRIČAN sa vyžaduje - čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré sa nachádza na vrátnici zariadenia.  

15. V prípade, ak bude niekto v rodine počas návštevy nášho prijímateľa pozitívny alebo on sám bude mať pri 
návrate pozitívny test, pôjde na 3 dni do karantény a po 3 dňoch bude musieť byť opakovane pretestovaný. Až 
potom môže ísť do svojej izby. Ďalší postup bude zabezpečený v súlade s Regionálnym úradom verejného 
zdravia v Považskej Bystrici. 

16. Testovanie zamestnancov a prijímateľov CSS - BYSTRIČAN sa vykonáva raz za 14 dní a priebežne podľa 
potreby. 

                           Mgr. Gabriela Lukáčová  
                          riaditeľka CSS - BYSTRIČAN 


