
Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich klientov, vážení naši klienti, 
 
vzhľadom k avizovanému postupnému uvoľňovaniu opatrení na Slovensku, Vás chceme informovať, aká bude 
situácia v zariadeniach sociálnych zariadeniach a teda i v zariadení Gerium. 
 
Chceme Vás ubezpečiť, že sa spoločne snažíme vytvoriť, čo možno najbezpečnejšie podmienky pre návštevy 
Vašich najbližších. 
 
Dôležité pre nás sú opatrenia prijaté vládou SR a hlavným a regionálnym hygienikom, opatrenia z RÚVZ, 
MZ SR a MPSVR SR a tiež usmernenia zo strany zriaďovateľa, ktorým je hlavné mesto.  
 
Z tohto dôvodu Vás chceme informovať o pravidlách  návštev a pobytov mimo zariadení v čase po 19.04. 
2021:  
 

- uvoľňovanie protiepidemických opatrení zatiaľ neprinieslo zmenu v uvoľnení návštev v zariadeniach 
sociálnych služieb,  

- aktuálne platný covid automat je vo fáze III. stupňa varovania a návštevy v zariadeniach nepovoľuje,  
- v zariadeniach pre seniorov sa aj naďalej riadime Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 43/2020, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf. 

Aktuálne pravidlá návštev v Gerium 

• návštevy sa preferujú v exteriéri oboch organizačných súčastí Gerium, 
 

• čiastočne mobilní a mobilní klienti budú môcť mať návštevy v exteriéri za týchto pravidiel: 
- návštevu si príbuzní vopred dohodne telefonicky, alebo mailom na nižšie uvedených kontaktoch, 
- návšteva sa musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie 
starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní, 
- návšteva sa tiež môže preukázať dokladom o absolvovaní II. dávky očkovania proti ochoreniu 
COVID-19, od ktorej uplynulo minimálne 14 dní, alebo sa musí preukázať dokladom o absolvovaní 
I. dávky očkovania od spoločnosti Astra Zeneca proti ochoreniu COVID-19, od ktorej uplynuli 
minimálne 4 týždne. 
-  počet osôb na návšteve v exteriéri je maximálne 2 osoby u jedného klienta, 
- návšteva môže byť v trvaní maximálne 30 minút a je nutné dodržiavať pravidlo respirátor/rúško,   

odstup a rukavice. 
 

• umožnenie návštevy v interiéri Gerium zvažuje štaturárny orgán zariadenia, ktorý vyhodnocuje 
aktuálnu epidemiologickú situáciu v zariadení aj mieru preočkovanosti u klientov a zamestnancov 
zariadenia za týchto pravidiel/výnimiek: 

Výnimkou sú: 
- Návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.             
- Návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, 

alebo sa v dôsledku sociálnej izolácie sa zhoršil ich zdravotný, eventuálne psychický stav.  
- Tieto návštevy môže povoliť po dohode s príbuzným klienta štatutár zariadenia.  
- Osoba, ktorá bude mať takéto povolenie sa musí pred návštevou preukázať negatívnym výsledkom RT-

PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom 
antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní 
ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní. Návšteva sa tiež môže preukázať dokladom 
o absolvovaní II. dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, od ktorej uplynulo minimálne 14 dní, 
alebo sa musí preukázať dokladom o absolvovaní I. dávky očkovania od spoločnosti Astra Zeneca 
proti ochoreniu COVID-19, od ktorej uplynuli minimálne 4 týždne. 

- Návšteva v interiéri môže byť v trvaní maximálne 15 minút, zúčastniť sa jej môže len jedna osoba, 
ktorá bude mať na sebe respirátor FFP2, rukavice, rúško a  jednorazový plášť.  

 
Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti, že objednávanie na test je aktuálne v Bratislave náročnejšie ako 
v predchádzajúcom období, a preto vám odporúčame  jeho objednanie vopred, prípadne zvážiť vyšetrenie mimo 
Bratislavy.  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf


Pokiaľ plánujete návštevu Vášho príbuzného/ klienta Gerium, prosíme Vás o to, aby ste nás informovali 
vopred, telefonicky alebo mailom: 

• Gerium -  Pri trati 47  BA - Podunajské Biskupice – telefón: 02/40240116; 0240240117; 
+421 910 926 499;   mail: cembova@gerium.sk   

• Gerium Smolnícka 3  BA - Ružinov – telefón: 02/48213915; 02/48213916; +421 915 731 
169;   mail: kovacova.anicka@centrum.sk   

• Táto informácie je pre nás dôležitá, aby sme vedeli pripraviť rozpis návštev a zabezpečiť prestávky 
medzi jednotlivými návštevami. 

• Platí, že kompetenciu finálne rozhodnúť o povolení návštevy má štatutárny orgán zariadenia. 
 

Pokiaľ plánujete dlhšie návštevy klientov priamo v rodinách/domácnostiach príbuzných, čiže mimo 
Gerium: 

• Pobyt klienta v rodine musí trvať dlhšie ako 5 dní (6 a viac dní). 
• Pre bezpečný návrat Vašich blízkych do zariadenia po dlhšej návšteve v rodine je potrebné aby ste 

dodržiavali pravidlo, že všetci členovia domácnosti, ktorí budú v styku s klientom zariadenia budú 
mať  negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 a budú dodržiavať ,,život 
v bubline,, t.j. budú sa stýkať len navzájom, alebo maximálne s jednou ďalšou rodinou, ktorá 
žije v jednej domácnosti.  

• Po návrate z takéhoto pobytu sa musí klient vracajúci z rodiny svojich príbuzných, preukázať 
negatívnym výsledkom RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín, alebo 
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín.  

• Po návrate bude takýto klient umiestnený do 5 dňovej karantény.  Po uplynutí minimálne 5 dní 
karantény bude klient opäť testovaný antigénovým testom priamo v Gerium a v prípade negatívneho 
výsledku sa vráti k bežnému režimu fungovania na svoju izbu.  

 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č.: 
PhDr. Miroslava Čembová          +421 910 926 499 
PhDr. Anna Kováčová                  +421 915 731 169            
 
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie, že momentálne nemôžeme ešte vo väčšej miere  sprístupniť 
návštevy Vašich príbuzných – našich klientov. Je to najrizikovejšia skupina a my spolu s Vami  chceme byť 
zodpovední. 
Sme si vedomí, že táto situácia nie je jednoduchá pre obe strany, ale v záujme zdravia a ochrany klientov 
nastavujeme postupne uvoľňovanie predmetných opatrení. 
  
S úctou 

 
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 
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