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Centrum sociálnych služieb v Kružlove  v súlade s : 

 Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych  službách v súvislosti s ochorením COVID – 

19, vydaným MPSVaR SR, aktualizovaným 12.06.2020 

 Usmerneniami MPSVaR aktualizovanými 22.06.2020   

 Usmernením k príprave na druhú  vlnu pandémie ochorenia Covid – 19 zo dňa 3.07.2020  

 Opatrením ÚVZ SR č. OLP/4593/2020 

 Opatreniami ÚVZ SR č. OE/3449/99812/2020 zo dňa 16.06.2020  

 

Prijíma a upravuje  od 23.07.2020 opatrenia v CSS Kružlov v  týchto 

oblastiach 

 

1.  Zariadenie je povinné oboznámiť klientov a návštevníkov o  aktuálnych hygienicko-

epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia 

počas návštevy. 

 

2. Návšteva (ku klientovi) sa ohlási na recepcii zariadenia a zamestnanec je 

povinný:  

- návšteve pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadnuť, aby každý návštevník 

mal rúško, 

- vykonať skríning návštevy (meranie teploty) - V prípade zvýšenej teploty alebo 

príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia 

z nosa), návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších 

priestorov 

- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy  v rámci zápisu do Dennej evidencie 

návštev v zariadení, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave 

návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze Pokiaľ návštevník žije v spoločnej 

domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, 

alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, 

je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s 

ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom 
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šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani 

do vonkajších priestorov). 

 

3. Návšteva v zariadení v oblasti služby starostlivosti o ľudské telo, vykonanie 

revízií a servisných zásahov v  CSS Kružlov  sa ohlási na recepcii zariadenia 

a zamestnanec je povinný:  

- návšteve pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadnuť, aby každý návštevník 

mal rúško, 

- vykonať skríning návštevy (meranie teploty) V prípade zvýšenej teploty alebo 

príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia 

z nosa), návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších priestorov 

- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy  v rámci zápisu do Dennej evidencie 

návštev externých služieb v zariadení. Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti 

s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s 

takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý 

príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v 

blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia 

ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do 

vonkajších priestorov). 

 

4. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a 

osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, 

výnimku tvoria iba príbuzní  pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu 

ochorenia. 

 

5. Návštevy sa realizujú  v exteriéri  zariadenia  - v zastrešených  altánkoch, kde bude 

prispôsobené záhradné sedenie, resp. v mieste osadenia lavičiek v areáli CSS,  za 

usadenie návštevy zodpovedá službukonajúci personál, prosíme rešpektovať pokyny 

personálu. K jednej osobe môžu prísť súčasne max. 2 osoby, frekvencia návštev 

klienta  nie je obmedzená, maximálna dĺžka návštevy 1 hodina. 

 

 

6. Zariadenie zabezpečí  organizáciu pohybu osôb vo vonkajších priestoroch, tak aby bol 

dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min. 5 metrov. 

 

7. V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta, pri 

dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek. Potrebné je  

minimalizovať kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas 

návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných 

klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Čas návštev vo vnútornom priestore sa 

minimalizuje na ½ hod. Je prípustná prítomnosť 2 návštevníkov v interiéri zariadenia 
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pri jednom klientovi. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v 

prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom 

sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. 

 

8. Zariadenie je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo vnútorných priestoroch, 

tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 2 metre. Vo 

vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m
2
, môže byť návšteva iba pre jedného 

klienta (resp. manželský pár, súrodencov).  

 

9. V prípade nepriaznivého počasia sa povoľuje návšteva v „zimnej záhrade“ maximálne 

pre 2 klientov.  

 

10. Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient 

(prípadne iná osoba, ak sa návšteva realizuje pri lôžku klienta) má počas celej doby 

návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Toto opatrenie sa 

nevzťahuje na deti a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je 

možné alebo žiaduce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť. 

 

11. Návštevy sú povolené osobám starším ako 12 rokov. 

 

12. Pri odchode, je návšteva povinná svoj odchod ohlásiť personálu. 

 

13. Centrum sociálnych služieb Kružlov si vymedzuje nárok na odmietnutie návštevy, 

v prípade, ak kapacitné možnosti zariadenia budú vyčerpané. 

 

 

14. V návštevných priestoroch (a to aj na izbe klienta, ak sa tam realizuje návšteva) sa 

zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným preventívnym opatrením. Odporúča 

sa pravidelné používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s 

dezinfekciou prostredia na dezinfekciu návštevných priestorov zariadenia. Po 

ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, 

podlahy) vhodným spôsobom vydezinfikovať (aj v exteriéri zariadenia ).  

 

15.  CSS zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných 

pomôcok. 
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16. Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia 

príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje 

poskytovateľa. 

 

17. Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek klienta, CSS je povinné 

kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali 

návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy. 

 

18. Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v 

spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia: 

a. Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac 

b.  Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie 

diagnózy 

c.   Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou 

 

 

1. Obyvateľ je povinný  podpísať dennú evidenciu dočasného opustenia zariadenia – 

absolvovania vychádzky, vyšetrenia, vybavovanie úradných záležitostí, priepustku, 

údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí určený zodpovedný zamestnanec. Ak to 

zdravotný stav klienta neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná určený zamestnanec 

poskytovateľa a klient evidenciu nepodpisuje. 

 

2. Umožňuje sa  dočasné  opustenie priestorov Centra z dôvodu vychádzky, s pohybom vo 

voľnom priestranstve s odporúčaním vyhýbať sa uzavretých priestorov s vyššou 

koncentráciou osôb. Dočasné opustenie sa hlási službukonajúcemu personálu. 

 

 

3. Umožňuje sa opustiť zariadenie do domácnosti na víkendy, resp. sviatky a pod. – na 

priepustku, odporúča sa pobyt v rozsahu max. 2 dni s preferenciou pobytu v domácom 

prostredí a  odporúčaním vyhýbať sa uzavretých priestorov s vyššou koncentráciou osôb.  

Klient pri príchode do zariadenia, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba 

klienta vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o 

zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. 

 

4. Obyvatelia CSS, ktorí potrebujú absolvovať lekárske vyšetrenie a vybavovať úradné 

záležitosti, ktoré vyžadujú osobnú účasť klienta, môžu tieto výjazdy absolvovať aj bez 

 sprievodu zamestnanca samostatne, v závislosti od zdravotného stavu a možností 

B. Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb v pobytovou formou 
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klienta. Pri návrate do zariadenie je potrebné meranie teploty a zabezpečenie  hygieny pri 

vstupe (umytie rúk, dezinfekcia). 

 

5. Pri návrate do zariadenia je nutné každému návštevníkovi a sprevádzajúcej osobe zmerať 

bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude 

sprevádzajúcej osobe umožnený vstup do zariadenia a klienta je potrebné izolovať od 

ostatných klientov minimálne po dobu 48 hodín. Po návrate klienta a zamestnanca do 

vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť hygienu ich rúk dezinfekčným 

prostriedkom. 

 

6. Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia objavia 

príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných 

prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným 

regionálnym ÚVZ.  

 

7. Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustenia 

zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom 

informuje poskytovateľa a postupuje podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho 

ÚVZ. 

 

8. Poskytovateľ zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok 

(rúško, prípadne rukavice). 

 

Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred 

nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva 

zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä: 

 Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať 

jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť 

dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 

 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. 

 Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne 

je zahodiť do koša. 

 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

 Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

 Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí. 

 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov 
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1. V CSS Kružlov sa odporúča organizovať spoločenské podujatia pre klientov za účasti 

cudzích osôb (nie zamestnancov, klientov zariadenia, prípadne realizátora podujatia) 

len vo vonkajších priestoroch zariadenia, s vytvorením podmienok pre odstup a s 

povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb. 

 

2.  Organizovanie spoločenských aktivít pre klientov vo vnútorných priestoroch 

zariadenia sa za účasti cudzích osôb neodporúča. Povolený vstup z vonkajšieho 

prostredia majú: kňaz v rámci vykonávania bohoslužieb, resp. individuálnych 

vysluhovaní sviatostí, príp. osoby zabezpečujúce iné služby klientom za splnenia 

nasledovných podmienok 

 Návšteva sa ohlási na recepcii zariadenia a zamestnanec je povinný:  

- návšteve pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadnuť, aby každý návštevník 

mal rúško, 

- vykonať skríning návštevy (meranie teploty) V prípade zvýšenej teploty alebo 

príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia 

z nosa), návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších priestorov 

- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy  v rámci zápisu do Dennej evidencie 

návštev externých služieb v zariadení. Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti 

s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s 

takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý 

príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v 

blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia 

ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do 

vonkajších priestorov). 

 

3. Neodporúča sa účasť klientov zariadení na spoločenských podujatiach mimo 

priestorov zariadenia.  

 

 

 

 

 

 

C. Organizácia spoločenských aktivít 
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1. Zariadenie  je povinné pred/počas príchodu oboznámiť klientov, rodinných 

príslušníkov a pri „presúvaných“ klientov aj sprevádzajúcich zamestnancov o  

aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej 

organizácii chodu zariadenia. 

2. Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie nového klienta je aktuálne potvrdenie 

o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni.  

3. Klient pri príchode do zariadenia, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba 

klienta vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o 

zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe 

4. Jedna sprevádzajúca osoba má  povolený vstup do  vnútorných priestorov zariadenia, 

pričom platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) 

a dezinfekcie rúk. 

5. Pri vstupe do zariadenia je nutné zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého 

klienta/sprevádzajúcej osoby. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C /alebo v závislosti od 

zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia z nosa) klienta, mu nebude 

umožnený vstup so zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto klientovi opätovne 

umožnený až nasledujúci týždeň, po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho 

lekára. 

6. CSS zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných 

pomôcok. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Prijímanie nových klientov a návrat klientov 
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1. Zariadenie je povinné oboznámiť klientov a rodinných príslušníkov o  aktuálnych 

hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu 

zariadenia. 

 

2. Odporúča sa obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy ambulantného 

zariadenia a minimalizovať čas sprevádzajúcej osoby klienta strávený pred zariadením 

len na nevyhnutné odovzdanie a vyzdvihnutie klienta od zamestnanca pred vstupom 

do/východom z budovy zariadenia. V interiéri zariadenia je pre sprevádzajúce osoby 

naďalej povinné vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka). 

 

 

3. Pre všetky osoby (okrem klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je 

možné alebo žiaduce) platí počas príchodu do zariadenia povinnosť prekrytia horných 

dýchacích ciest (rúško, šál, šatka).  

 

4. Pri vstupe do zariadenia je nutné zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého 

klienta aj zamestnanca zariadenia. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia - zvýšená teplota –nad 37,2 °C (alebo v závislosti od 

zdravotného znevýhodnenia klienta), kašeľ, sekrécia z nosa klienta alebo zamestnanca, 

im nebude umožnený vstup so zariadenia. 

 

 

5. Pri vstupe do zariadenia  je zabezpečená voľne dostupná, na bezpečnom mieste 

umiestnená, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pre zamestnancov zariadenia. 

 

6. Po príchode klienta do zariadenia (prezutí/prezlečení) je potrebné zabezpečiť hygienu 

rúk, (používanie dezinfekčných mydiel). Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky, ale 

jednorazové papierové utierky.  

 

7. Počas dňa (prevádzky zariadenia) sa pravidelne sleduje zdravotný stav klientov a 

zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení  – minimálne 2x denne ( pri príchode,  pred 

podávaním obeda). V prípade vyskytnutia sa príznakov respiračného ochorenia alebo 

zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite 

izolujú klienta od ostatných klientov, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej 

klienta pred vstupom do zariadenia.  

 

8. Po zistení takýchto príznakov nemôže byť klient prijatý opätovne do zariadenia 

najmenej 48 hodín. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí /sekrécia, kašeľ/ je potrebné zo 

strany klienta kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe – či, 

resp. kedy klient môže opäť nastúpiť do zariadenia.  

C. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou 
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9. V každej miestnosti zariadenia, v ktorej sa pohybujú klienti alebo zamestnanci sa 

zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným preventívnym opatrením a 

dezinfekciou prostredia prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov. 

 

10.  Zamestnanci a klienti zariadenia sa v interiéri a exteriéri zariadenia (s výnimkou času 

príchodu do zariadenia) pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami 

(rúško, šál, šatka) dobrovoľne, no v kontakte s inou osobou komunikujú povinne s 

prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Toto opatrenie sa 

nevzťahuje na deti a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je 

možné alebo žiaduce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť. 

 

11.  Odporúča sa v prípade dobrého počasia organizovať činnosti pre klientov tak, aby čo 

časť dňa trávili v exteriéri zariadenia a zabezpečiť organizáciu ich činností v 

oddelených menších skupinách, resp. uprednostňovať individuálnu prácu s klientom. 

Zamestnanci zariadenia zabezpečia, aby sa skupiny klientov v exteriérových aj 

interiérových priestoroch striedali za účelom zamedzenia zoskupovaniu väčšieho 

počtu klientov. 

 

12.  Povoľujú  sa spoločenské akcie s odporúčaným obmedzením združovania väčšieho 

počtu osôb. 

 

13. Stravovanie bude zabezpečené štandardným spôsobom, avšak s potrebou dbať vo 

zvýšenej miere na dodržiavanie bežných hygienických pravidiel. Pred podávaním 

stravy si každý klient a zamestnanec dôkladne umyje ruky. 

 

14. Zamestnanci sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, 

hygienickými odporúčaniami a používajú osobné ochranné pomôcky . 

 

15. Vykonávať  dezinfekciu a sanitáciu  priestorov v prevádzke  v súlade s aktuálnym 

hygienicko-epidemiologickým režimom (frekvencia používaných čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov, plán obmeny dezinfekčných prostriedkov, čistiace 

pomôcky), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke.  

 

16. Dôsledne vykonávať dezinfekciu plôch a priestorov na dennej báze a povinne viesť o 

tom dokumentáciu.  

 

17. Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, 

alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, 

alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v 

karanténe, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi. Ak sa u 

zamestnanca zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19 v priebehu 

jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zamestnávateľa.  
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18. Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa 

usmernenia miestne príslušného RÚVZ. O podozrení na ochorenie COVID-19 v 

zariadení, toto zariadenie hlási na príslušný RÚVZ podozrenie z ochorenia tak, ako v 

prípade iných infekčných ochorení.  

 

 

 

Je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 

19 zo strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami 

Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:  

 Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. 

 Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou.  

 Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na 

ruky na báze alkoholu.  

 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. 

 Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne je zahodiť do koša.   

 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

 Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

 Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí. 

 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

 

 

 

 

Uvoľnením opatrení v 3. fáze zaniká platnosť 1. a 2. fázy  
 

 

 

 

 

 

 

V Kružlove dňa 23.07.2020    Ing. Ján Artim, riaditeľ CSS Kružlov 


