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Čierna fáza 3. Stupeň ohrozenia 

- Zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb 

Návšteva môže byť povolená riaditeľkou len vo výnimočnom prípade v situáciách, 

ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium)  

- Neodporúča sa opustiť priestory zariadenia, len v prípade nevyhnutného vyšetrenia 

alebo ošetrenia klienta 

- Vychádzky klienta len v areáli zariadenia 

- Prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení 

Bordová fáza 2. Stupeň ohrozenia 

- Zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb 

Návšteva môže byť povolená riaditeľkou len vo výnimočnom prípade v situáciách, 

ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium)  

- Neodporúča sa opustiť priestory zariadenia, len v prípade nevyhnutného vyšetrenia 

alebo ošetrenia klienta 

- Vychádzky klienta len v areáli a blízkom okolí zariadenia  

- Prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení 

Červená fáza 1. Stupeň ohrozenia 

- Návštevy  povolené v interiéri zariadenia, to znamená na vyhradených miestach 

v spoločenskej miestnosti a na chodbách, nie v bytoch  v obmedzenom množstve (2 

osoby na 1 klienta) s použitím respirátora FFP2 a s platným negatívnym testom nie 

starším ako 72 hod., prípadne je táto osoba povinná preukázať sa, že spĺňa výnimky 

z testovania platné MZ SR, vyžaduje sa dodržiavanie OTP režimu  

- Zákaz vstupu do izby klienta 

- Návšteva v byte je možná len u ležiacich klientov pri dodržaní všetkých 

protiepidemiologických opatrení 

- Návštevy sú možné najmä vo vonkajších priestoroch na to určených (lavičky na 

nádvorí) s platným negatívnym testom nie starším ako  72 hod., prípadne je táto osoba 

povinná sa preukázať, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR, vyžaduje sa 

dodržiavanie OTP režimu 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (klient po návrate absolvuje preventívnu 

karanténu 7 dní) 
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Oranžová fáza - ostražitosť 

- Návšteva povolená v interiéri zariadenia, to znamená na vyhradených miestach 

v spoločenskej miestnosti a na chodbách, nie v bytoch v obmedzenom počte (2 osoby 

na  1 klienta) s použitím respirátora FFP2 s platným negatívnym testom nie starším 

ako 72 hod., prípadne je táto osoba povinná preukázať sa, že spĺňa výnimky 

z testovania platné MZ SR, vyžaduje sa dodržiavanie OTP režimu  

- Zákaz vstupu do izby klienta 

- Návšteva v byte je možná len u ležiacich klientov pri dodržaní všetkých 

protiepidemiologických opatrení 

- Návšteva možná najmä vo vonkajších priestoroch na to určených (lavičky na nádvorí) 

s platným negatívnym testom nie starším ako 72 hod., prípadne je táto osoba povinná 

preukázať sa, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR, vyžaduje sa dodržiavanie 

OTP režimu  

- Je povolené opustenie zariadenia formou vychádzky s klientom (odporúča sa vyhýbať 

sa miestam s vysokou koncentráciou osôb), príbuzní sú povinní podpísať čestné 

vyhlásenie týkajúce sa opustenia zariadenia 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (klient po návrate absolvuje preventívnu 

karanténu 7 dní) 

Zelená fáza – monitoring 

- Monitoring návštev 

- Povinná pravidelná evidencia  

- Dodržanie aktuálne platných protiepidemických opatrení 

- V interiéri je u všetkých návštev potreba prekrytia horných dýchacích ciest  

Sivá fáza – bez ohrozenia 

- Pomalý návrat k bežným podmienkam poskytovania sociálnej služby 

- Bez obmedzení 
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