
   

Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

RÚŠKO/RESPIRÁTOR 

FFP2
IZBA: respirátorab                                                                                                                                                             

INTERIÉR: respirátorab                                                                                                                                                          

EXTERIÉR: rúško pri vzdialenosti 

do 2m
ab 

IZBA: respirátorab                                                                                                                                                             

INTERIÉR: respirátorab                                                                                                                                                          

EXTERIÉR: rúško pri vzdialenosti 

do 2m
ab 

IZBA: respirátorab                                                                                                                                                             

INTERIÉR: respirátorab                                                                                                                                                          

EXTERIÉR: rúškoab

NÁVŠTEVY V ZSS KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 

podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa/riaditeľa                            

v obmedzenom režime

                                                              

OTP: podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa/riaditeľa v 

obmedzenom režime

                                                                                                                                                                                                                                                          
Ag test možné po dohode vykonať                   

v ZSS.

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 

podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa/riaditeľa                          

v obmedzenom režime

                                                              

OTP: podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa/riaditeľa v 

určenom čase v obmedzenom 

režime

                                                                                                                                                                                                                                                         
Ag test možné po dohode vykonať                   

v ZSS.

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 

podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa/riaditeľa                              

v obmedzenom režime

    

OTP: Povolené iba                                 

v situáciách, ktoré neznesú 

odklad (napr. terminálne 

štádium prijímateľa).

Ag test možné po dohode vykonať                   

v ZSS.

PREFEROVANÝ TYP 

NÁVŠTEV

Vysvetlivky:

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 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

ZSS zariadenia sociálnych služieb

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.

V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov 

a zamestnacov takejto osobe neumožniť vstup do prevádzky alebo ukončiť návštevu blízkej osoby. 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. 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.

Pod "obmedzeným režimom" sa pre potreby Semaforu rozumie napr. maximálny denný limit počtu návštev v ZSS v závislosti od prevádzkových podmienok poskytovateľa.

Poskytovateľ sociálnej služby prostredníctvom poverenej osoby je v záujme ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov oprávnený od osoby vstupujúcej do prevádzky poskytovateľa za účelom vykonania návštevy blízkej osoby požadovať preukázanie dokladov o 

zaočkovanosti, výsledkov testovania alebo záznam o prekonanom ochorení.

Semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný v súlade s COVID AUTOMATom

IZBA: rúškoab                                                                                                                                                             

INTERIÉR: rúškoab                                                                                                                                                          

EXTERIÉR: bez obmedzenia 

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 izbe prijímateľa,  pričom je nutné dodržiavať usmernenia poskytovateľa, a to podľa aktuálne platnej internej smernice poskytovateľa.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za 

ostatných 180 dní.

V čase vyhláseného núdzového stavu je potrebné riadiť sa tretím stupňom ohrozenia a každú vstupujúcu cudziu osobu do prevádzky otestovať antigénovým testom, bez uplatnenia výnimky z testovania.

Monitoring Ostražitosť

IZBA: rúškoab                                                                                                                                                             

INTERIÉR: rúškoab                                                                                                                                                          

EXTERIÉR: bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/riaditeľa v určenom čase

                                                                                                                                                                                                                                                         
Ag test možné po dohode vykonať v ZSS.

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

Ag test možné po dohode vykonať v ZSS.

a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. 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.


