
Príloha 1 k PR 007/2021 

COVID AUTOMAT DFNsP BB platný od 13. januára  2022 

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

  

Zamestnanci 
Ambulantní 

pacienti 

 
SO 

ambulantných 
pacientov 

 (max 1 SO)  

  1-dňová chirurgia, 
ambulantné výkony v CA, 

ambulantné podávanie liekov 

 
Hemodialýza Hospitalizácie Návštevy 

hosp. 
pacientov  

 

Iné osoby 
vstupujúce na 

oddelenia (študenti, 
servis, Svetielko 

nádeje, ZŠ, Červený 
nos, ...) 

Iné osoby 
nevstupujúce na 

oddelenia 
pacienti SO pacienti SO pacienti SO 

prekrytie 
tváre 

respirátor 
FFP2 

respirátor FFP2 respirátor FFP2 respirátor FFP2 respirátor FFP2 
respirátor 

FFP2 
respirátor FFP2 

respirátor 
FFP2 

respirátor 
FFP2 

respirátor 
FFP2 

respirátor FFP2 respirátor FFP2 

testovanie 

 preukázanie 
testom PCR 
alebo  AG 
testom nie 
starším ako  
72h.  

 alebo 
zaočkovanie*  

 alebo 
prekonanie 
Covid-19** 

 Ag. test nie starší 
ako 24h. pri 
výskyte klinických 
príznakov Covid-
19 pre všetkých 
pacientov  

 Ag. test nie starší 
ako 24h. na 
vybrané 
ambulancie  
(viď ***) 

formulár F193 – 
čestné 

vyhlásenie 
 

Psych.amb. 2x 
SO 

(viď text pod 
tabuľkou****) 

 

 PCR test nie 
starší ako  
72h. 
 

 PCR test nie 
starší ako 
72h. 

 

 PCR test 
nie starší 
ako  
72h. 

 Ag test nie starší 
ako 72h. u plne 
zaočkovaných 
 

 PCR test nie 
starší ako 72h. 
u neočkovaných  

 PCR test nie 
starší ako  
72h. 
 
PCR test 
kontrólny –
nad 7 dní 
hospitalizácie 
 
 

 
 

 
 PCR test nie 

starší ako 
72h. 
 

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

 

PCR test 
kontrólny –
nad 7 dní 
hospitalizácie 
v prípade 
pozit. testu 
u pacienta  

 

  

 zákaz 
návštev  
okrem 
výnimiek  
(viď text 
pod 
tabuľkou) 

 PCR nie starší ako 
72h. 
 

 alebo Ag. test nie 
starší ako 72h. 

 
 alebo zaočkovanie* 
 
 alebo prekonanie 

Covid-19** 

 preukázanie 
testom PCR alebo  
AG testom nie 
starším ako  
72h .  

 alebo 
zaočkovanie* 

 alebo prekonanie 
Covid-19** 

+ formulár F193 – 

čestné vyhlásenie 

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) 

 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 

* 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), alebo 

* 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), alebo 

* 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). 

file://///192.168.5.54/shared1$/Dokumentácia%20nemocnice/ISO/Riadené%20údaje/Formuláre/COVID-19/F%20193-3%20Čestné%20vyhlásenie%20a%20poučenie%20pacienta_COVID19_vyplnenie%20rukou.pdf
file://///192.168.5.54/shared1$/Dokumentácia%20nemocnice/ISO/Riadené%20údaje/Formuláre/COVID-19/F%20193-3%20Čestné%20vyhlásenie%20a%20poučenie%20pacienta_COVID19_vyplnenie%20rukou.pdf


Príloha 1 k PR 007/2021 
** prekonanie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (povinnosť preukázať sa lekárskou správou) 

*** Foniatrická ambulancia - všetci pacienti 
 Očná ambulancia - všetci pacienti 
 ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia - všetci pacienti (okrem pacientov po operačných ORL zákrokoch)  
 Zubná ambulancia - všetci pacienti 
 Gastroenterologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie endoskopia 
 Imuno-alergologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie FeNO 
 Kardiologická ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie ergometria 
 Pľúcna ambulancia - len v prípade ak pacient ide na vyšetrenie spirometria 

**** Psychiatrická a psychologická ambulancia – pri vyšetrení detského pacienta je nutná prítomnosť oboch rodičov 

VŠEOBECNE PLATNÉ OPATRENIA:        

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

     

 

VÝNIMKU ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV MAJÚ: 
1. kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, 
2. príbuzní osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré a umierajúce, 
3. v mimoriadnych prípadoch môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia. 

 Pre tieto osoby platí výnimka zo zákazu návštev len ak: 
 sú kompletne zaočkované, 
 prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
 preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od odberu, 
 preukážu sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu 
!!! Poverená osoba v zdravotníckom zariadení je oprávnená vyžadovať od návštev doklad o vyššie uvedených skutočnostiach a aj doň nahliadnuť !!! 

 

        

VÝNIMKY Z POVINNOSTI TESTOVANIA:        

Pokiaľ zdravotný stav pacienta neumožňuje vykonanie testu, je tento možné v ojedinelých prípadoch (na základe individuálneho posúdenia ošetrujúcim lekárom) nevykonať a to v nasledovných prípadoch: 

 osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra 
 


