Zariadenie pre Seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, Prievidza 97101
Usmernenie pre návštevy a klientov ZPS Prievidza
J.Okáľa 6 a M.Rázusa 17.

od 26.8.2021

v ZPS Prievidza na ulici

Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa v ZPS Prievidza na ulici
J.Okáľa 6 a M.Rázusa 17 umožňujú návštevy prijímateľov sociálnej služby nasledovne:
Návšteva a sprievod prijímateľa sociálnej služby v prípade opustenia ZPS Prievidza na ulici
J.Okáľa 6 a M.Rázusa 17 je povinná preukázať sa:




potvrdením o kompletnom zaočkovaní ( očkovanie osoby najmenej 14 dní, ale nie viac ako
12 mesiacov po aplikácii druhej dávky pri dvojdávkovej schéme alebo prvej dávky s
jednodávkovou schémou)
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starším ako 180 dní) alebo
potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (potvrdenie nesmie byť staršie ako 48
hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste)

Pre nezaočkované návštevy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, ZPS Prievidza
vytvorilo možnosť testovania AG testom priamo v zariadení pre účel vykonania návštevy v
ZPS Prievidza. Testovanie je bezodplatne.
Nahlásiť na testovanie sa môžete v ambulancií zariadenia každý pracovný deň v čase 13:00 - 14:00
hod. Nahlasujete sa tam kde sa testujete. Testovať sa môžete v oboch zariadeniach podľa toho ako
Vám to vyhovuje, čiže ak máte príbuzného na Rázusa môžete sa otestovať na Okáľa alebo naopak.

Ambulancia J.Okáľa 6 mobil: 0903 353 113
Ambulancia M.Rázusa 17 mobil: 0903 353 263
Testovanie:
Pondelok:
Streda:
Piatok:
Piatok:

Ambulancia M. Rázusa
Ambulancia J. Okáľa
Ambulancia M. Rázusa
Ambulancia J. Okáľa

v čase od 15:00 hod do 16:00 hod
v čase od 15:00 hod do 16:00 hod
v čase od 09:00 hod do 10:00 hod
v čase od 15:00 hod do 16:00 hod

Testovanie prebieha pred hlavným vchodom do zariadenia. Každý otestovaný dostane
certifikát len pre potreby sociálneho zariadenia.
Prijímateľ sociálnej služby - po dovolenke (viac ako 2 dni)
- očkovaný - doporučujeme absolvovať AG test + čestné prehlásenie
- neočkovaný - absolvuje AG test + čestné prehlásenie
Prijímateľ sociálnej služby – po hospitalizácii – kontrola testu na COVID 19 – PCR alebo AG pri
absencii, bezodkladne vykonať AG test, na 8 deň kontrolný test
Všetci pri podozrení na akútne infekčné ochorenie absolvovať AG test neodkladne.
Interný krízový tím ZPS Prievidza

