
OZNAM  O   TESTOVANÍ    NA  OCHORENIE  COVID – 19  ANTIGÉNOVÝMI  
TESTAMI  V GERIUM 

 
Vážení klienti, vážení zamestnanci, vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi, 
 
chceme Vás informovať, že sa v zariadení sociálnych služieb Gerium pripravujeme na  
celoplošné testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID – 19. 
 
Testovanie bude vykonávať preškolený zdravotnícky personál Gerium a ostatní pracovníci, 
ktorí zabezpečia administráciu, logistiku a všetky úkony potrebné k úspešnému zvládnutiu 
celoplošného testovania, ktoré sa v zariadení  uskutoční v zmysle usmernenia MPSVR SR  
k celoplošnému testovaniu (zo dňa 29.10.2020), zverejneného na stránke MPSVR SR: 
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-
sluzby/usmernenie-k-testovaniu-zariadeniach-ss-centrach-
rodiny/usmernenie_plosne_testovane_29102020-3.pdf .  

 
Ďakujeme všetkým zdravotníckym pracovníkom Gerium i ostatným kolegom a kolegyniam, že 
ochotne a s veľkým nasadením zrealizujú predmetné testovanie v Gerium.   
 
Testovanie prijímateľov sociálnych služieb sa uskutoční v interiéri Gerium za prísnych 
protiepidemiologických opatrení, a to v oboch organizačných súčastiach: 

• Gerium, Pri trati 47, 821 06  BA  
• – odberový tím v zložení: 

1 x koordinátor a hodnotiteľ testov / pomoc pri odbere testov 
1x vyškolená sestra – odber testov 
2x administrátor 

  
• Gerium, Smolnícka 3, 821 03  BA – odberový tím: 
• – odberový tím v zložení: 

1 x koordinátor a hodnotiteľ testov / pomoc pri odbere testov 
1x vyškolená sestra – odber testov 
2x administrátor 

  
 
Testovanie zamestnancov Gerium a ich blízkych osôb sa uskutoční v exteriéri Gerium za 
prísnych protiepidemiologických opatrení, a to v oboch organizačných súčastiach: 

Toto testovanie sa uskutoční na základe usmernenia MPSVR SR a nášho zámeru otestovať 
v exteriéri ZSS Gerium i zamestnancov a  blízke osoby predovšetkým zdravotníckeho 
personálu, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. 

Práve na zníženie epidemiologického rizika navrhujeme rozšíriť testovanie aj na blízke osoby 
žijúce v spoločnej domácnosti zdravotníckych pracovníkov Gerium. Touto cestou sa snažíme 
eliminovať riziko, že z dôvodu neabsolvovania testu a následnej karantény/ domácej izolácie 
blízkych osôb nebudeme schopní personálne zabezpečiť plynulý chod zariadenia.  

Testovanie zamestnancov a ich blízkych osôb, ktorí/é o toto testovanie prejavili záujem bude 
prebiehať po ukončení testovania prijímateľov sociálnych služieb danej organizačnej súčasti 
a za predpísaných protiepidemiologických opatrení, samozrejme v exteriéri Gerium. Zloženie 
odberových tímov bude totožné ako u prijímateľov sociálnych služieb. 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmernenie-k-testovaniu-zariadeniach-ss-centrach-rodiny/usmernenie_plosne_testovane_29102020-3.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmernenie-k-testovaniu-zariadeniach-ss-centrach-rodiny/usmernenie_plosne_testovane_29102020-3.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmernenie-k-testovaniu-zariadeniach-ss-centrach-rodiny/usmernenie_plosne_testovane_29102020-3.pdf


 

Testovanie prijímateľov sociálnych služieb prebehne dňa 31.10. 2020 v interiéri, 
v objektoch Gerium, Pri trati 47, 821 06  BA  - MČ Podunajské Biskupice  a Gerium, Smolnícka 
3, 821 03  BA – MČ Ružinov.  
 
Testovanie zamestnancov a ich blízkych osôb prebehne dňa 31.10. 2020, v prípade 
potreby i  1.11. 2020, a to  v exteriéri, v drevených prístreškoch/altánkoch v oboch objektoch 
Gerium, Pri trati 47, 821 06  BA  - MČ Podunajské Biskupice  a Gerium, Smolnícka 3, 821 
03  BA – MČ Ružinov.  
 

Celý manažment testovania klientov, zamestnancov a ich blízkych osôb si zabezpečíme 
v Gerium vo vlastnej réžii (personál, OOPP, dezinfekcia, meranie TT, administrácia, 
spracovanie registračných zoznamov a vydanie certifikátov pre testovaných, logistika 
a likvidácia BO a pod.)   

 

Pevne veríme, že sa vďaka maximálnemu úsiliu a profesionálnemu prístupu celého personálu 
zariadenia sa podarí zvládnuť predmetné testovanie.  

Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu dôveru zostávame v úzkom kontakte.  

 

V mene Gerium a i v mene zriaďovateľa hlavného mesta SR Bratislavy Vám prajem pevné 
zdravie.  

 

 

 
PhDr. Miroslava Čembová, MPH 
riaditeľka  Gerium 
Pri trati 47 a Smolnícka 3 
821 06 Bratislava 
 
mobil: +421 910 926 499 
tel:   +421 2 40240112 
fax:   +421 2 40240122 
e-mail: cembova@gerium.sk 
        
www.gerium.sk 
 

 

mailto:cembova@gerium.sk

