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DODATOK č. 1  
 usmernenia k uvoľňovaniu návštev  

v ZPS-DSS Tulipán Považské Podhradie 204 
 počas pandemickej situácie v súvislosti  

s vírusovým ochorením COVID-19 vypracované v súlade  
s krízovým plánom 

 
(Návštevný poriadok) 

 
 
  

 
 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Zuzana Briestenská, 
zodp.os. za poskyt. SS 

Dátum: 
19.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
Účinnosť: 
19.04.2021 

Pripomienkovali:  Briestenská Gabriela, Mgr. 
Fujašová Monika, Bc. 
Kadrljaková Helena, 
Vetešková Jarmila, 
členovia krízového tímu 

Dátum: 
 
 
 
19.04.2021 

Schválil:  Bibiána Briestenská, 
riaditeľ 

Dátum: 
19.04.2020 
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Úvodné ustanovenia 

 

Z dôvodu vydania vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 V.v. SR účinnej od 

19.04.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu 

osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, pristúpilo naše zariadenie pre 

seniorov ZPS-DSS Tulipán Považské Podhradie k úprave niektorých ustanovení v „Návštevnom 

poriadku v čase pandémie COVID-19 účinnom od 12.04.2021“. 

 

Upravuje sa: 

Tento dodatok č. 1 upravuje znenie výnimky uvedenej v časti „Interná bezpečnosť“ a v časti 

„Poučenie – pokyny pre návštevníkov“. 

Pôvodné znenie výnimky: 

„Povinnosť mať platný negatívny test PCR/AG test sa nevzťahuje len na 2 výnimky, a to: 

- výnimka č. 1: ak osoba – návštevník prekonal COVID-19 a od prekonania neuplynula doba 

viac ako 90 dní (povinnosť preukázať sa potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia, resp. 

dokladom o vykázanej pozitivite);  

- výnimka č. 2: ak osoba – návštevník bol zaočkovaný 2. dávkou vakcíny proti COVID-19 a od 

očkovania uplynula lehota 14 dní (povinnosť preukázať sa dokladom o zaočkovaní 2. dávkou 

vakcíny); 

 

Nové znenie výnimky: 

Povinnosť mať platný negatívny test PCR/AG test sa nevzťahuje len na 3 výnimky, a to: 

- výnimka č. 1: 

* ak osoba – návštevník prekonal COVID-19 a od prekonania neuplynula doba viac ako 180 

dní (povinnosť preukázať sa potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia),  

* ak osobe - návštevníkovi bol diagnostikovaný COVID-19 a ku dňu návštevy mu neuplynula 

doba viac ako 180 dní (povinnosť preukázať sa dokladom o vykázanej pozitivite);  

- výnimka č. 2 - ak osoba – návštevník bol zaočkovaný (povinnosť preukázať sa dokladom 

o príslušnom zaočkovaní): 

* druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac 

ako 14 dní,  

* prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti  uplynulo 

viac ako 4 týždne,  
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* prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 

dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19; 

- výnimka č. 3 

* dieťa do 10 rokov veku. 

 

Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia „Návštevného poriadku v čase pandémie COVID-19 účinného od 

12.04.2021“ sa nemenia. 

 

  

 

 


