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O Z N A M 

 

Centrum sociálnych služieb – Juh oznamuje, že dňom 23.12.2020 platia na základe 

Odporúčania MPSVR SR vypracovaného v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia 

ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených 

odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov zo dňa 15.12.2020 nové 

epidemiologické opatrenia pre opustenie zariadenia klienta do domáceho prostredia. 

Epidemiologické opatrenia sú v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

43/2020 zo dňa 17.12.2020 (Vestník vlády SR). Všetky opatrenia sú v súlade s usmernením 

RÚVZ v Trenčíne. 

1. Z hľadiska ochrany pred ochorením COVID-19 sú  v CSS – Juh stanovené nasledovné 

podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov zariadenia počas vianočných 

a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do 

zariadenia: 

a. Klienti zariadenia, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na 

ochorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia 

COVID-19, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v 

rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania 

antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate (pokiaľ sa u nich nevyskytli 

nové príznaky ochorenia).  

b. Klienti ZPB, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného testovania 

PCR/antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie 

bezpečne opustiť, pri návrate do CSS - Juh v záujme bezpečnosti ich návratu 

do kolektívu absolvujú antigénový test, (v prípade pozitívneho výsledku tohto 

testu bude klient izolovaný v zariadení a následne testovaný PCR testom – ak 

bude výsledok PCR testu pozitívny, zostáva klient v izolácii; ak bude výsledok 

PCR testu negatívny, izolácia bude ukončená), alebo ak sa klient pri jeho 

návrate do zariadenia preukáže negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 

hodín. Rodinní príslušníci si môžu vyzdvihnúť svojich blízkych – klientov 

ZPB dňa 23.12.2020 do 13:00 hod. Návrat klientov späť do zariadenia bude 

dňa 07.01.2021 do 13:00 hod. 

c. Ostatní klienti zariadenia vzhľadom na výskyt pozitívnych prípadov ochorenia 

COVID-19 a karantény v zariadení, po konzultácii s RÚVZ v Trenčíne 

nemôžu na sviatky zariadenie opustiť. 



                    CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Juh 
            Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín 

 

        

tel.: 032 6586402-5  fax: 032 6586401 

e-mail: info@csstrencin.sk  

2. Klient ako aj jeho rodinní príslušníci a osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta, ktorý 

sa bude zdržiavať mimo zariadenia počas sviatkov, budú  ústne aj písomne informovaní 

o nutnosti dodržania základných hygienicko – epidemiologických opatrení aj počas 

spoločného pobytu v domácom prostredí: 

 nosenie rúška mimo domácnosti,  

 odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj 

od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností 

počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti), 

 dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu 

svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia. 

 

CSS - Juh dôrazne odporúča rodinným príslušníkom klienta, aby predtým ako klient 

opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti, absolvovali test (antigénový 

test alebo PCR test) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka - klienta 

zariadenia počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov tohto 

zariadenia po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID-19 a dôsledkami šírenia 

ochorenia COVID-19 v zariadení. 

3. Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v CSS - Juh sa realizujú v súlade s 

podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb 

a odporúčaniami RÚVZ v Trenčíne.  

Na základe vyššie uvedeného, návštevy klientov CSS – Juh, t. č. nie je možné 

uskutočňovať z dôvodu karantény.  

Klienti zariadenia majú možnosť sa spojiť so svojimi príbuznými prostredníctvom 

mobilného telefónneho čísla 0951 653 889 v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 

13:00 hod., počas sviatkov a víkendov v čase  od 13:00 hod. do 15:30 hod. 

4. Obmedzenie návštev v CSS – Juh sa nevzťahuje na: 

a. Návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým     

b. Návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú  ťažko 

choré, alebo umierajúce. 

 

5. Ďalšie protiepidemiologické opatrenia: 

a. Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia v sprievode personálu 

b. Vykonávanie revízií a opráv v CSS – Juh za dodržania prísnych 

bezpečnostných opatrení a pokynov poskytovateľa. 
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V prípade zmien v epidemiologických opatreniach vydaných ÚVZ SR, MPSVR SR, RÚVZ 

Trenčín, Vlády SR, TSK a pod., poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych 

usmernení, ktoré následne zverejní na webovom sídle www.csstrencin.sk. 

Ďakujeme za porozumenie, zodpovedný prístup a rešpektovanie všetkých stanovených 

pravidiel. 

 

V Trenčíne, dňa 22.12.2020 

         

        Ing. Milada Kolárová 

  Riaditeľ CSS - Juh 
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