
Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich klientov, 

od 20.12. 2021 sú povolené návštevy v ZSS Gerium a riadia sa  dolu uvedenými obmedzeniami - 
tzv . ,,OTP,, režimom – očkovaní, testovaní a prekonaní. 

V zmysle hore uvedeného, ako i na základe komunikácie so zriaďovateľom Gerium, ktorým je 
Hlavné mesto SR Bratislava,  sa budú návštevy v Gerium riadiť  podľa režimu ,,OTP,,  , pričom pod 
osobami v tomto režime, ktoré môžu prísť osobne na návštevu do zariadenia sa myslia: 

- kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy,
„KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ – sú to výlučne osoby:  • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne, • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne 
prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami, 

- osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 testu nie staršom ako 180 dní,
- osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola

podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR) po dobu 1 roka od prekonania
COVID-19,

- osoby testované, a to s negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19  – platnosť  72 hod.
od odberu;  alebo s negatívnym antigénovým testom – platnosť  48 hod. od odberu,

- deti mladšie ako 2 roky,
- deti od 2 do 12 rokov s negatívnym testom (48h Ag test, 72h PCR / LAMP test).

Stále samozrejme platí, že sa každá návšteva musí mať pri návšteve respirátor FFP2 a musí byť 
zapísaná v knihe návštev.     

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že návštevy v Gerium sú od 20.12. 2021 povolené: 
- v čase od 14:00 do 17:00 hod.

- Návštevy mimo vyhradeného času môže vo výnimočných prípadoch povoliť štatutár
zariadenia, a to najmä v prípade paliatívnej starostlivosti v  terminálnom štádiu ochorenia,
alebo v prípade náhleho a vážneho zhoršenia zdravotného stavu klienta.

Nové usmernenie z MPSVR SR upravuje i postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu 
zariadenia, a to  klientom/prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov.  
Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí: 

• Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „príjímateľ“) môžu opustiť zariadenie sociálnych

služieb počas vianočných sviatkov na minimálne  72 hodín.

• Po návrate do zariadenia je potrebné, aby sa prijímateľ preukázal negatívnym PCR testom.

• Po návrate do zariadenia je potrebné, aby sa prijímateľ podrobil predpísanej

karanténe/izolácii na konci ktorej bude v zariadení otestovaný Ag testom a v prípade

negativity sa jeho karanténa končí.

Pokiaľ máte ohľadne nových pravidiel akékoľvek otázky kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom: 
• Gerium - Pri trati 47 BA - Podunajské Biskupice – telefón: 02/40240116; 02/40240111;
02/40240117; +421 910 926 499; mail: cembova@gerium.sk
• Gerium Smolnícka 3 BA - Ružinov – telefón: 02/48213915; 02/48213914; 02/48213923; +421 915
731 169; mail: kovacova.anicka@centrum.sk ;  veduca@gerium.sk

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru zostávame v úzkom kontakte. 
S pozdravom a prianím pevného zdravia 

PhDr. Miroslava Čembová, MPH 
riaditeľka  Gerium 
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