
OZNÁMENIE k zmene OPATRENÍ v súvislosti s 
ochorením COVID – 19 (25.4.2022) 

 
Dňom 25.04.2022 .CSS – Lednické Rovne 

 
VYDÁVA 

v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou nasledovné preventívne 
usmernenia, ktoré sú platné pre zamestnancom, klientov, návštevy 
a dodávateľov. 

 

- Zamestnanci, návštevy a dodávatelia sú povinní mať prekryté 
horné dýchacie cesty. 

 
- Návštevy v zariadení sú povolené. Prioritne sa návštevy budú 

uskutočňovať  v exteriéri zariadenia – nádvorie, záhrada. V prípade 

zlého počasia budú návštevy prebiehať vo vyhradených 

priestoroch  v interiéri zariadenia. Návšteva u imobilného  

prijímateľa bude na izbe prijímateľa.  Návšteva vypíše a svojim 

podpisom potvrdí Čestné prehlásenie o zdravotnom stave. 

 Návštevu  doporučujeme ohlasovať vopred, minimálne 24 hod. kvôli lepšej 

organizácii. 

Kontakt pre nahlasovanie  návštevy : 

 v dopoludňajších hodinách : 0901918572 ( od 8.00 – 10.00 )     

v popoludňajších hodinách : 042/ 4693 110 ( od 14.00 – 16.00) 

 

 Je nutné, aby návšteva nevyklazovala známky akútneho 

respiračného ochorenia. 

- Vychádzky pre klientov sú povolené. 

- Opustenie zariadenia do domáceho prostredia je možné . Príbuzní 

prijímamateľov  vypíšu a svojim podpisom potvrdia Čestné 

prehlásenie o zdravotnom stave. Po návrate do zariadenia bude 

prijímateľ pretestovaný Ag testom. 



- Presun prijímateľa do zdravotníckeho zariadenia  na lekárske 

vyšetrenie je možné absolvovať zdravotnou prepravou a to výlučne 

za požitia OOPP. 

- Zamestnanci : v prípade výskytu klinických príznakov na 

respiračné ochorenie  je potrebné sa pred nástupom do 

zamestnania otestovať Ag testom, prípadne kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a priameho nadriadeného. 

- Prijímatelia:  V prípade príznakov na respiračné ochorenie  je 

potrebné vykonať vyšetrenie Ag testami, pri pozitívnom výsledku  

sestra, ktorá uskutočnila testovanie kontaktuje vedúcu sociálno-

zdravotníckeho úseku, prípadne ošetrujúceho lekára. 

- V prípade výskytu ochorenia COVID – 19 (klienti, zamestnanci) 

bude CSS – Lednické Rovne kontaktovať príslušný RÚVZ  

a následne sa pristúpi k zavedeniu nariadených 

protiepidemiologických opatrení. 

 

Vedenie CSS-Lednické Rovne žiada prijímateľov , zamestnancov, 
návštevy a dodávateľov, aby dodržiavali všetky preventívne 
a režimové opatrenia. 

 
 


