
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, 018 13 Papradno č.12 
 

O Z N Á M E N I E 
 

Na základe epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 
oznamujeme rodinným príslušníkom a známym našich klientov, že:  
 

S platnosťou od pondelka 13. 09. 2021  
budú povolené návštevy  

 
v interiéri a exteriéri  zariadenia - záhrada 

 
od 09.00 hod. do 11.00 hod. 

od 13.00 hod.  do  18.00 hod. 
 

Prosíme návštevy, aby stanovený čas a ostatné opatrenia 
d o d r ž i a v a l i . 

 

Návšteva je povinná: 

 preukázať sa: 

1. negatívnym Antigenovým testom nie starším ako 48 hodín, 

2. alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín, 

3. alebo potvrdením o očkovaní: 14 dní po druhej dávke vakcíny Pfizer, 

Moderna,  alebo 4 týždne od prvej dávky Astra Zeneca), 

4. alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami, 

 vydezinfikovať ruky, meranie teploty, 

 podpíše sa do evidencie návštev, 

 návšteva musí mať po dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty rúškom 

alebo respirátorom. 

 

A. Návštevy mobilných a čiastočne imobilných klientov 

 

 za priaznivého počasia sa budú konať návštevy v priestoroch záhrady, dľžka 

návštevy v exteriéri je  max. 2 hodiny, 

 

 za nepriaznivého počasia na prízemí CSS v spoločenských priestoroch, na 

izbe,    maximálna dĺžka návštevy v interiéri je 30 minút, 

 

 max. počet návštevníkov pre jedného klienta sú dve osoby staršie ako 15 rokov, 

 do priestorov záhrady prevedie návštevu službukonajúci personál cez vestibul 

a chodbu. 



B. Návštevy imobilných klientov 

 

 ak klienta nie je možné zo zdravotných dôvodov vysadiť na vozík bude návšteva 

na izbe, 

 

 maximálny počet návštevníkov sú dve osoby, počas jednej návštevy, 

 

 na izbe s dvomi klientmi nemôžu prebiehať dve návštevy naraz, 

 

 maximálna dĺžka návštevy je 30 minút. 

 

 

C. Dočasné opustenie CSS      

 

 klient môže (okrem vyšetrenia u lekára) opustiť CSS v čase od 13.00 do 18.00 

hodiny,  

 

 klienta sprevádza osoba, ktorá má rovnaké povinnosti ako návšteva v CSS, 

 

 klientov odchod a príchod bude zapísaný v dennej evidencii absolvovaných 

vychádzok, 

 

 klientom sa odporúča nechodiť do oblastí, kde sa združuje veľa ľudí, 

 

 pri návrate do zariadenia si dôkladne vydezinfikuje ruky, 

 

 klient môže opustiť CSS na viac dní, čo je však potrebné dopredu nahlásiť, 

pri príchode do zariadenia bude testovaný a v prípade potreby na 5 dní 

v karanténe, 

 

Upozorňujeme na povinnosť bezodkladne informovať vedenie CSS, ak sa 

u sprevádzajúcej osoby alebo návštevy klienta kedykoľvek po dobu 14 dní po 

sprevádzaní alebo návšteve klienta objavia príznaky ochorenia COVID-19. 

 

        Ďakujeme  za  porozumenie  a  že  dodržiavaním  opatrení  

                            pomáhate  chrániť  svojich  blízkych. 

 

 

 

V Papradne dňa 11.09.2021                                                                                 

                                                                                                    Krízový tím 

                                                                                             CSS Obce Papradno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


