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Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na 

priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných, CSS – BYSTRIČAN 

uvoľnil/upravil prijaté opatrenia nasledovne: 

 

Zamestnanci: Pred vstupom do zamestnania sa naďalej vykonáva vstupný filter. V prípade 

podozrenia na ochorenie, IHNEĎ informovať svojho nadriadeného a svojho ošetrujúceho lekára.  

Pred vstupom do práce sú zamestnanci povinní sa preukázať negatívnym potvrdením o vykonaní 

testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 21 dní, prípadne potvrdením o zaočkovaní. 

 

Testovanie zamestnancov sa bude naďalej vykonávať v priestoroch zariadenia CSS – 

BYSTRIČAN. 

 

Dodávatelia tovarov a sluţieb, dopravná zdravotná sluţba, návšteva a pod. – pred vstupom do 

zariadenia im bude odmeraná teplota a preukážu sa potvrdením o vykonaní testu, prípadne o 

vykonaní očkovania a taktiež sa u nich vykoná vstupný anamnestický dotazník. Uvedenú povinnosť 

vykoná a skontroluje poverený zamestnanec vrátnice.  

 

Návštevy v zariadení – návštevy sa vopred objednávajú na vrátnici zariadenia – 042/4361329  

- návštevy sa vykonávajú:  - u imobilných prijímateľoch na izbe,  

- u mobilných prijímateľoch v areáli zariadenia, prípadne v určených 

priestoroch zariadenia.  

Počet osôb návštevy – 3 - vo vonkajších priestoroch aj deti mladšie ako 15 rokov.  

Návšteva sa preukáţe potvrdením:  

a) o očkovaní, kedy po druhej dávke ubehlo 14 dní alebo  

b) o prekonaní ochorenia COVID 19, nie staršie ako 180 dní alebo  

c) o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín alebo  

d) antigénovom teste nie staršom ako 48 hodín. 

  

BEZ PREDLOŢENIA POTVRDENIA NÁVŠTEVA NIE JE MOŢNÁ!  

 

Vymedzený čas návštevy: ½ hodiny.  

Počas návštevy prosíme dodržiavať odstup 2 metre a izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej 

osoby. V prípade, že návšteva niečo prinesie prijímateľovi, odovzdá veci najskôr na dezinfekciu 

personálu zariadenia.   

 

POZOR! 

V prípade, ţe osoba, ktorá chce prísť na návštevu potrebuje test, CSS - BYSTRIČAN môţe 

takúto osobu otestovať pred návštevou antigénovým testom. Potrebu testovania je osoba 

prichádzajúca do zariadenia povinná nahlásiť pri objednávaní termínu tak, aby bol 

pripravený odborný pracovník, ktorý Ag test vykoná. Osoba, ktorá chce byť testovaná musí 

prísť do zariadenia 15 minút pred objednaným termínom a musí striktne dodrţiavať pokyny 

sluţbukonajúceho personálu. Testované budú len osoby, ktoré reálne prídu na návštevu 



                    
 

 

prijímateľa sociálnej sluţby v CSS - BYSTRIČAN Povaţská Bystrica. Iné osoby v CSS - 

BYSTRIČAN nebudeme testovať (naše testovanie nenahrádza testovanie na odberových 

miestach). 

Termín návštevy v zariadení, kedy bude možnosť otestovania sa, je v čase o 10:30 a o 17:00 hodine  

(max.2 rodinní príslušníci). 

 

UPOZORNENIE: 

Nebudú prijaté návštevy, ktoré nemajú objednaný vopred termín, aj napriek tomu, ţe prídu  

z ďaleka. 

 

Lekárske vyšetrenia – v doprovode personálu alebo rod. príslušníka – po absolvovaní je prijímateľ 

na piaty deň následne pretestovaný bez nutnosti karantény.  

Doprovod sa v zmysle internej smernice „Plán uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením 

COVID – 19 v CSS – BYSTRIČAN po 2. vlne pandémie“ preukáže negatívnym výsledkom testu 

na COVID-19, prípadne dokladom o zaočkovaní alebo potvrdením lekára o prekonaní COVID-19.  

 

Meranie teploty u prijímateľov – podľa potreby.  

Testovanie : a 21 dní  

Rúško/respirátor – v zariadení je povinné nosenie rúška.  

Krátkodobé opustenie zariadenia- bez nutnosti karantény  

 pobyt v prírode- max. na 4 hod. ,  

 vybavovanie úradných záleţitostí,  

 opustenie zariadenia max. na 4 hod. /návšteva mesta/,  

 povolené návštevy v najbliţších potravinách,  

 ruší sa obmedzený čas prechádzok v areáli zariadenia,  

 je moţná sa jednodňová návšteva v domácom prostredí - bez možnosti karantény.  

 

Vo všetkých prípadoch sa musí rodina alebo doprovod preukázať očkovacím preukazom alebo 

potvrdením o testovaní, nie starším ako 48 hod. - antigénovým alebo 72 hodín - PCR testom.  

V zariadení obnovíme všetky RHB činností dľa rozpisu ISR.  

 

Dlhodobé opustenie zariadenia (návšteva rodiny) –  

Pre prevzatí prijímateľa sa musí doprovod preukázať očkovacím preukazom alebo potvrdením  

o testovaní, nie starším ako 48 hod. - antigénovým alebo 72 hodín - PCR testom.  

 

Po absolvovaní návštevy v domácom prostredí viac ako 3 dni bude prijímateľ 5 dní v karanténe 

vo svojej izbe - nezúčastňuje sa aktivít a nechodí do jedálne, prípadne na prechádzky, bude 

pozorovaný vo zvýšenej miere personálom a na 5. deň mu bude vykonaný antigénový test  

v zariadení.  

 

Návrat z hospitalizácie v NsP – v zmysle platného usmernenia MZ SR a MPSVR SR musí byť 

prijímateľovi sociálnej služby pri prepustení z nemocnice vykonaný PCR test. Po návrate do 

zariadenia bude prijímateľ na svojej izbe – nezúčastňuje sa aktivít a nechodí do jedálne, prípadne na 



                    
 

 

prechádzky, bude pozorovaný vo zvýšenej miere personálom a na 5. deň mu bude vykonaný 

antigénový test v zariadení.  

 

Prijímanie nových prijímateľov - zariadenie prijíma nových prijímateľov podľa poradovníka,  

v zmysle platnej smernice „Postup prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS – BYSTRIČAN 

po 2. vlne pandémie COVID – 19“  a podľa usmernenia zodpovednej sociálnej pracovníčky.  

 

Hromadné podujatia – len v priestoroch zariadenia sociálnych služieb, prijímatelia musia mať rúško.  

 

Podávanie stravy – od 1.6.2021 stravu podávame v jedálni, pre imobilných prijímateľov na izbe. (pred 

vstupom do jedálne treba dezinfikovať ruky)  

 

Duchovná starostlivosť – možnosť využitia poobedňajších modlitieb v kaplnke, - vykonávanie 

bohoslužieb každý prvý piatok, spoveď v kaplnke, - individuálna návšteva duchovného na požiadanie 

prijímateľa.  

 

Starostlivosť o telo (kaderníčka, pedikérka) – na izbu prijímateľov - pri dodržaní platných 

protiepidemických opatrení v zmysle internej smernice „Plán uvoľňovania opatrení súvisiacich s 

ochorením COVID – 19 v CSS – BYSTRIČAN po 2. vlne pandémie“.  

 

CSS – BYSTRIČAN pri uvoľňovaní protiepidemických opatrení postupuje v zmysle internej smernice „ 

Plán uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID – 19 v CSS – BYSTRIČAN po 2. vlne 

pandémie“ platnej od 3.5.2021, ktorá je zverejnená na webovom sídle CSS – BYSTRIČAN; 

www.cssbystrican.sk.  

 

CSS – BYSTRIČAN si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny podľa platného semaforu 

platného pre okres Povaţská Bystrica, podľa usmernení MPSVR SR, MZ SR, Hlavného hygienika 

SR, zriaďovateľa a podľa prevádzkových a personálnych podmienok, prípadne iných 

nepredvídaných faktorov. Taktieţ si vyhradzuje právo obmedziť opätovne návštevy a to plošne 

prípadne v niektorých dňoch, respektíve pre niektorého návštevníka, ktorý nedodrţiava pravidlá 

stanovené zariadením.  

 

CSS – BYSTRIČAN neumoţní návštevu osobe, so zvýšenou telesnou teplotou nad 37˚C, osobe 

s príznakom respiračného ochorenia, osobe, ktorá ţije s osobou v karanténe alebo sama je 

v karanténe alebo ak je ubytovaná v priestoroch, v ktorých je nariadené karanténa a to aj napriek 

objednanému termínu.   

 

CSS – BYSTRIČAN si vyhradzuje právo pristupovať k prípadným poţiadavkám individuálne.  

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.  

 

 

 

Mgr. Gabriela Lukáčová, v.r.  

                                                                                                           riaditeľka CSS - BYSTRIČAN 

 


