
 

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.           
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku  návštevy a dovolenky 

obyvateľov počas vianočných a  novoročných sviatkov budú upravené 

nasledovne:  

                                    od  20.12.2021    do   09.01.2022 

 

Návštevy klientov –uprednostňujeme návštevy v exteriéri. 

Návštevníci  pred vstupom do zariadenia  vypíšu na vrátnici čestné prehlásenie 

návštevníka, dezinfikujú si ruky a prejdú cez dezinfekčnú rohož, ústa a nos 

musia mať prekryté respirátorom. Vrátnička každému návštevníkovi odmeria 

a zapíše telesnú teplotu.  

 

Zároveň predložia buď:  
 

• potvrdenie o absolvovaní antigénového testu s negatívnym výsledkom nie 

starším ako 48 hodín, alebo PCR testu s negatívnym výsledkom nie starším 

ako 72 hodín, 

• alebo potvrdenie o zaočkovaní 2. dávkou vakcíny Pfizer BioNTech alebo 

Moderna, ktoré je staršie ako 14 dní, resp. potvrdenie o zaočkovaní 3.dávkou 

vakcíny 

• alebo potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, ktoré nie je 

staršie ako 90 dní 

V jeden deň je povolená  iba jedna návšteva,  členovia iba jednej domácnosti, 

maximálne 4 osoby. Návšteva by nemala trvať dlhšie ako 60 minút. Deťom do 12 

rokov návštevy neodporúčame, vzhľadom na zvýšené riziko prenosu nákazy.  

Návštevníkom  s  telesnou teplotou vyššou ako 37 º C, alebo s respiračnými 

príznakmi ochorenia nebudú  návštevy umožnené.  Návštevy sú povinné  prísne 

dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a hygienu rúk. 

KRÁTKODOBÉ OPUSTENIE ZARIADENIA:                                                                          

klienti ZAOČKOVANÍ:  

pri návrate menej  ako po  6 hodinách - vypísať čestné vyhlásenie, inak  bez 

obmedzenia,                                                                                                                                                              

pri návrate menej  ako po  5 dňoch - vypísať čestné vyhlásenie, 3 dni 

karanténa na svojej izbe, pretestovanie na piaty deň od opustenia zariadenia, 

pretestovanie podľa potreby                                                                                                  



klienti NEZAOČKOVANÍ:   

pri návrate menej  ako po  6 hodinách - vypísať čestné vyhlásenie ,   3 dni 

karanténa na svojej izbe,   pretestovanie podľa potreby                                                                                                                                                                                     

pri návrate menej ako po 5 dňoch - vypísať čestné vyhlásenie, karanténa  5 

dní od návratu, pretestovanie na piaty deň od opustenia zariadenia, pretestovanie 

podľa potreby                                                                                                                                                                                      

DOVOLENKY KLIENTOV:                                                                                                                                                    

klienti ZAOČKOVANÍ:  pri návrate po viac ako 5 dňoch - vypísať čestné 

vyhlásenie, testovanie v deň príchodu, 3 dni karanténa na svojej izbe, po 

karanténe opäť pretestovanie                                                                                                                                                 

klienti NEZAOČKOVANÍ: pri návrate po viac ako 5 dňoch - vypísať čestné 

vyhlásenie, testovanie v deň príchodu, karanténa  5 dní, opäť pretestovanie      

Podmienky návštev a dovoleniek obyvateľov sa budú upravovať podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie v zariadení. Testovanie klientov aj zamestnancov: 

23.12., 30.12., 05.01. 

                                                    Mgr.Kollmanová Iveta, riaditeľka ZpS Dubina 

Čas/ 

Klienti  

Menej ako 6 

hodín 

Dovolenka  

MENEJ ako 5 dní 

Dovolenka  

VIAC ako 5 dní  
 

 

Očkovaní 

 

 

vypísať čestné 

vyhlásenie, 

inak  bez 

obmedzenia 

vypísať čestné 

vyhlásenie,                         

3 dni karanténa na 

svojej izbe, testovanie 

na piaty deň od 

opustenia zariadenia,                                     

pretestovanie podľa 

potreby 

vypísať čestné 

vyhlásenie, 

testovanie v deň 

príchodu,   3 dni 

karanténa na svojej 

izbe,  po karanténe 

opäť pretestovanie 

 

 

 

 

Neočkovaní 

 

vypísať čestné 

vyhlásenie , 

3 dni karanténa 

na svojej izbe,  

pretestovanie 

podľa potreby 

vypísať čestné 

vyhlásenie, karanténa  

5 dní od návratu, 

pretestovanie na piaty 

deň  od opustenia 

zariadenia, 

pretestovanie podľa 

potreby 

vypísať čestné 

vyhlásenie, 

testovanie v deň 

príchodu,  

karanténa  5 dní, 

opäť pretestovanie 

 

 

 
 


