
Príloha 1 k PR 007/2021 

COVID AUTOMAT DFNsP BB platný od 13. septembra 2021 

Pre vstup, pohyb a pobyt v DFNsP BB je potrebné dodržiavanie nasledovných opatrení: 

  

Zamestnanci 
Ambulantní 

pacienti 
a ich SO 

  1-dňová chirurgia, 
ambulantné výkony v CA,... 

Ambulantné podávanie liekov, 
hemodialýza 

Hospitalizácie 
Návštevy hosp. 

pacientov  
(max. 2 dospelé 

osoby) 

Iné osoby 
vstupujúce na 

oddelenia 

Iné osoby 
nevstupujúce 
na oddelenia pacienti SO pacienti SO pacienti SO 

prekrytie 
tváre 

rúško alebo  
respirátor 

FFP2 

rúško alebo  
respirátor 

FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

 
rúško alebo  

respirátor FFP2 

 
rúško alebo  

respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor FFP2 

rúško alebo  
respirátor 

FFP2 

testovanie 

▪ Preukázanie 
testom PCR 
alebo  AG 
testom nie 
starším ako 
72 h .  

▪ alebo 
zaočkovanie*  

▪ alebo 
prekonanie 
Covid-19** 

Formulár 
F193 – 
čestné 

vyhlásenie  
 

Test len 
v prípade 
výskytu 

klinických 
príznakov 
Covid19 

▪ PCR test nie 
starší ako 72 
hod. 
 

▪ PCR test nie 
starší ako 72 h. 

▪ alebo Ag. test nie 
starší ako 24 h. 

▪ alebo 
zaočkovanie*  

▪ alebo prekonanie 
Covid-19** 

▪ PCR test nie 
starší 72hod. 

 
 

 
▪ PCR test nie 

starší ako 
72 h.  

▪ alebo Ag. test 
nie starší ako 
24 h. 

▪ alebo 
zaočkovanie*  

▪ alebo 
prekonanie 
Covid-19** 

▪ PCR test nie starší 
ako 72 h. 
  

 

 
▪ PCR test nie 

starší ako 72 h. 
▪ alebo 

zaočkovanie*  
▪ alebo 

prekonanie 
Covid-19** 

▪ akútny príjem: 
Ag. test 
a najbližší 
pracovný deň 
PCR test 

▪ PCR test nie 
starší ako 72 h. 

▪ alebo Ag. test 
nie starší ako 24 
h. 

▪ alebo 
zaočkovanie* 

▪ alebo 
prekonanie 
Covid-19**  

▪ PCR nie starší 
ako 72 hod. 
  

▪ alebo Ag. test 
nie starší ako 
72 h. 
 

▪ alebo 
zaočkovanie* 

▪ alebo 
prekonanie 
Covid-19** 

formulár F193 
– čestné 

vyhlásenie na 
triáži 

vstup do 
budovy 

hlavný vchod 
1.PP 

▪ triáž  
(06:00-
22:00h) 

▪ hlavný 
vchod 1.PP 
(22:00-
06:00h) 

triáž 
(06:00-22:00h) 

triáž  
(06:00-22:00h) 

 
 

triáž  
(06:00-22:00h 

 
 

triáž  
(06:00-22:00h 

triáž  
(06:00-22:00h) 

▪ triáž  
(06:00-22:00h) 

▪ hlavný vchod 
1.PP  
(22:00-06:00h) 

triáž v čase 
návštevných 

hodín 

▪ triáž  
▪ hlavný vchod 

1.PP  

triáž  
(06:00-22:00h) 

Vysvetlivky: SO = sprevádzajúca osoba 

Vo všeobecnosti platí:        

✓ dodržiavanie 2 m odstupu   častá dezinfekcia rúk  používanie správnych OOPP  časté vetranie priestorov       

        

Výnimky:        
* osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (Moderna, Pfizer / BioNTech, Astra Zeneca, Sputnik V (Gam-
COVID-Vac) – povinnosť preukázať sa lekárskou správou, prípadne očkovacím certifikátom písomným alebo elektronickým) 

* osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson (J&J) – povinnosť preukázať sa lekárskou 
správou, prípadne očkovacím certifikátom písomným alebo elektronickým) 

* osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 (Moderna, Pfizer / BioNTech, Astra Zeneca, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), ak bola prvá dávka 
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 (povinnosť preukázať sa lekárskou správou, prípadne očkovacím certifikátom písomným alebo 
elektronickým) 

**prekonanie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (povinnosť preukázať sa lekárskou správou) 


