Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich klientov,
ako ste už zrejme zachytili v médiách, od 21.04. 2022 vstúpili do platnosti nové pravidlá týkajúce sa
uvoľňovania opatrení vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s pandémiou
spôsobenou novým koronavírusom.
Dovoľte mi informovať Vás o pravidlách návštev v oboch organizačných súčastiach Gerium Pri trati 47
a Smolnícka 3, Bratislava, všetko v súvislosti so spoločným postupom v zariadeniach sociálnych
služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy, ako i v zmysle nových
uvoľnení.
Od 25.04. 2022 budú návštevy v zariadení sociálnych služieb Gerium fungovať v nasledovnom
režime:
- rušia sa návštevy v režime ,,OTP,, - očkovaní, testovaní, prekonaní,
- návšteva je povinná naďalej mať v interiéri nasadený respirátor FFP2,
- návšteva nesmie mať príznaky respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesti hrdla,
zvýšená, alebo vysoká telesná teplota ....... ).

 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že návštevy v Gerium sú od 25.04. 2022 povolené
v čase od 9:00 do 18:00 hod.



Stále samozrejme platí, že sa každá návšteva sa musí zapísať do knihy návštev.
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.

Tento režim návštev bude v platnosti zatiaľ na dobu neurčitú, ale bude platný v závislosti od
aktuálnej epidemiologickej situácie v SR, alebo situácie v samotnom zariadení.
Nové opatrenia týkajúce sa uvoľnení menia i postup pre poskytovateľov sociálnych služieb
k opusteniu zariadenia – hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, pobyt v domácom prostredí ...,
a to klientom/prijímateľom sociálnych služieb:
Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb platí:
• klienti môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb po nahlásení dĺžky a miesta pobytu
ošetrujúcemu personálu, alebo sociálnemu pracovníkovi,
• po návrate do zariadenia (pobyt u príbuzných alebo hospitalizácia) bude klient otestovaný AG
testom priamo v Gerium, ale i v prípade negativity sa podrobí 3 až 5 dňovej karanténe,
v závislosti od očkovania alebo prekonania ochorenia COVID-19,
• po ukončení karantény sa klient otestuje a v prípade opätovnej negativity sa jeho karanténa
končí.
V závere mailu Vás chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a trpezlivosť pri
dodržiavaní opatrení a tiež spolu s Vami dúfam, že epidemiologická situácia na Slovensku sa bude
naďalej vyvíjať priaznivým smerom �.
Pokiaľ máte ohľadne nových uvoľnení 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

