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Preventívne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom 
 

 

1. Cieľom dokumentu je zabezpečiť prijatie opatrení v CSS-AVE v súvislosti so šíriacim sa 

koronavírusom v súlade s opatreniami uvedenými vo Verejnej vyhláške Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne číslo RUVZ/2020/04034-002 zo dňa 19.08.2020 a v 

Príkaze predsedu TSK č. 10/2020. 

 

Účelom prijatých opatrení je ochrana zdravia obyvateľstva, zamedzenie šírenia ochorenia COVID-

19  a zabránenie vzniku nových ohnísk nákazy. 

 

Tieto opatrenia sa týkajú zamestnancov, klientov a všetkých návštev v CSS-AVE. 

 

2. Riaditeľka a vedúci pracovníci CSS-AVE pravidelne sledujú webové sídlo Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne oboznamujú zamestnancov s 

novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. 

 

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú „verejní a neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch 

pobytových zariadení sociálnej starostlivosti“. 

 

Návštevy v CSS-AVE sú povinné riadiť sa platným Plánom a režimom návštev so sprísnením 

obmedzenia miesta návštev – návšteva sa môže uskutočniť len mimo interiérových priestorov, a 

to v areáli budovy ODCH pri dodržaní všetkých nariadených hygienických opatrení (najmä použitie 

rúšok, dezinfekcia rúk). 

 

CSS-AVE neodporúča, aby klientov navštevovali osoby prichádzajúce z domácich oblastí, v 

ktorých bol potvrdený zvýšený počet prípadov koronavírusu. 

 

4. CSS-AVE neodporúča klientom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených 

priestoroch, rodinných oslavách,  cestovať do zahraničia a do rizikových oblastí. 

 

 5. CSS-AVE neodporúča svojim zamestnancom: 

 

- zúčastňovať sa verejných a hromadných podujatí a súkromných osláv s veľkým počtom ľudí, 

 

- absolvovať súkromné pobyty v zahraničí; tiež návštevy domácich oblastí, v ktorých bol potvrdený 

zvýšený počet prípadov koronavírusu a nie sú nevyhnutné. 

 

6. Zamestnanci CSS-AVE v prípade absolvovania pobytu v zahraničí: 

 

- počas alebo bezodkladne po absolvovaní pobytu v zahraničí kontaktujú riaditeľku CSS-AVE 

a informujú ju o absolvovaní pobytu v zahraničí, 
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- po návrate zo zahraničia zostanú v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska s využitím dohody 

o čerpaní dovolenky alebo o čerpaní náhradného voľna,  resp. sa môžu vrátiť na pracovisko až po 

absolvovaní negatívneho testu na prítomnosť vírusu COVID-19 uskutočneného nie skôr ako v 5.-ty 

deň od návratu z takéhoto pobytu,  

 

7. Všetci zamestnanci, klienti a návštevy CSS-AVE sú naďalej povinní dodržiavať platné  

protiepidemiologické opatrenia v oblasti prevádzkovej hygieny, respiračnej hygieny a hygieny rúk. 

 

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici 20.08.2020                              Mgr. Anna Kancirová v.r. 

                                                                                     riaditeľka CSS-AVE 

 


