
Príloha A  Semafor pre zabezpečenie návštev v Centre sociálnych služieb Partizánske 

Stupeň Monitoring Ostražitosť 1. Stupeň ohrozenia 2. Stupeň ohrozenia 3.stupeň ohrozenia 

Rúško/ 
respirátor 
FFP2 

Izba: rúško
ab

 
Interiér: rúško

ab
 

Exteriér: bez obmedzenia 
 

Izba: rúško
ab

 
Interiér: rúško

ab
 

Exteriér: bez obmedzenia 
 

Izba: respirátor
ab

 
Interiér: respirátor

ab
 

Exteriér: rúško pri vzdialenosti do 
2m

ab
 

Izba: respirátor
ab

 
Interiér: respirátor

ab
 

Exteriér: rúško pri vzdialenosti do 
2m

ab
 

Izba: respirátor
ab

 
Interiér: respirátor

ab
 

Exteriér: rúško
ab

 
 

Návštevy 
v CSS PE 

OTP:  
 
Postup návštevy: zahlásenie 
návštevy, preukázanie O/T/P, 
vypísanie čestné prehlásenie, 
zmeranie teploty, dezinfekcia. 
Frekvencia návštev:2 
Návšteva na izbe:1PSS/1osoba 
Návšteva v exter.: 1PSS/2osoba 
Návšteva návšt.m.:1PSS/1osoba 
Čas návštevy v prac. dňoch:  
9:00(exter.),  10:00(exter.), 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00 
Čas návštevy cez víkend: 
9:00,  10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 
Dĺžka:  
30min 
 
Ag test možné po dohode vykonať 
v CSS.  

OTP: 
 
Postup návštevy: zahlásenie 
návštevy, preukázanie O/T/P, 
vypísanie čestné prehlásenie, 
zmeranie teploty, dezinfekcia. 
Frekvencia návštev:1 
Návšteva na izbe:1PSS/1osoba 
Návšteva v exter.: 1PSS/2osoba 
Návšteva návšt.m.:1PSS/1osoba 
Čas návštevy v prac. dňoch:  
9:00(exter.),  10:00(exter.), 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00 
Čas návštevy cez víkend: 
9:00,  10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 
Dĺžka:  
30min 
 
Ag test možné po dohode vykonať 
v CSS. 

OTP: exteriér, návštevná miestnosť, 
-povolené  
 
Očkovaní: izba klienta, OTP - iba 
v situáciách, ktoré neznesú odklad 
(terminálne štádium). 
 
Postup návštevy: zahlásenie 
návštevy, preukázanie O/T/P, 
vypísanie čestné prehlásenie, 
zmeranie teploty, dezinfekcia. 
Frekvencia návštev:1 
Návšteva na izbe:1PSS/1osoba 
Návšteva v exter.: 1PSS/2osoba 
Návšteva návšt.m.:1PSS/1osoba 
Čas návštevy v prac. dňoch:  
Pondelok a streda: 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 
Čas návštevy cez víkend: 
Sobota: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Dĺžka:  
30min 
 
Ag test možné po dohode vykonať 
v CSS. 

OTP: exteriér, návštevná 
miestnosť. 
 
Očkovaní: izba klienta, OTP - iba 
v situáciách, ktoré neznesú 
odklad (terminálne štádium). 
 
Postup návštevy: zahlásenie 
návštevy, preukázanie O/T/P, 
vypísanie čestné prehlásenie, 
zmeranie teploty, dezinfekcia. 
Frekvencia návštev:1 
Návšteva na izbe:1PSS/1osoba 
Návšteva v exter.: 1PSS/2osoba 
Návšteva návšt.m.:1PSS/1osoba 
Čas návštevy v prac. dňoch:  
streda: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Čas návštevy cez víkend: 
Sobota: 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 
Dĺžka:  
30min 
 
Ag test možné po dohode 
vykonať v CSS. 

OTP: -povolené iba v situáciách, 
ktoré neznesú odklad (terminálne 
štádium). 
 
Postup návštevy: zahlásenie 
návštevy, preukázanie O/T/P, 
vypísanie čestné prehlásenie, 
zmeranie teploty, dezinfekcia. 
 
 
Ag test možné po dohode 
vykonať v CSS. 

Preferova
ný 
typ 
návštev 

Preferencia návštev v exteriéri. V prípade, že objektívne príčiny nedovoľujú prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možný kontakt s touto osobou uskutočniť 
v interiéri poskytovateľa v priestoroch na to určených prípadne v obytnej jednotke prijímateľa, pričom je nutné dodržiavať usmernenia poskytovateľa, a to podľa aktuálnej platnej 

internej smernice poskytovateľa. 

Vysvetlenie 
A Opatrenia ÚVZ SR k prekrytiu horných dýchacích ciest, rep. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk. V prípade, že prijímateľ vzhľadom na objektívne príčiny nemôže používať rúško alebo respirátor, 
je možné túto ochranu dosiahnúť použitím ochranného štítu u prijímateľa. 
B Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a ďalšie uvedené vo vyhláške ÚVZ SR, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.06.2021,resp. akt. Znenie www.uvzsr.sk. V prípade, že prijímateľ vzhľadom na 
objektívne príčiny nemôže používať rúško alebo respirátor, je možné túto ochranu dosiahnúť použitím ochranného štítu u  prijímateľa.  
OTP – pre potreby Covid automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne zaočkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag.48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 
Kompletne zaočkovaní – sa pre potreby Covid automatu myslia osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke 
ak osoba prekonala ochorenie Covid 19 za ostatných 180 dní  

http://www.uvzsr.sk/
http://www.uvzsr.sk/

