Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a vnútornými predpismi CSS sa s
účinnosťou od 10.4.2021 povoľujú návštevy v CSS Clementia za dodržania dole uvedených
podmienok a zásad:
1. Každá návšteva je povinná sivopred dohodnúť a ohlásiť deň, čas svojej návštevy.
2. Vo vnútorných priestoroch CSS naďalej platí zákaz návštev.
3. Pri vstupe do areálu CSS je návšteva povinná sa ohlásiť službukonajúcemu personálu cez video zvonček, ktorý je
umiestnený na vstupnej bráne. Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich klienta
(pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
4. V rovnakom čase je možné umožniť návštevu maximálne dvoch osôb u jedného klienta, ktoré sa musia preukázať :
- potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace,
- potvrdením o absolvovaní očkovania druhou dávkou a uplynulo 14 dní od podania,
- potvrdením o negatívnom antigénovom alebo PCR teste, nie starším ako 24 hodín.
5. Žiadame návštevy, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia.
Počas návštevy prosíme, aby bol nasadený respirátor FFP2 a bol dodržaný odstup 2 m.
6. CSS Clementia zabezpečí primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečí meranie telesnej teploty.
7. CSS Clementia uprednostňuje realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa,
park a altánok). Vo výnimočných prípadoch (zdravotný stav) je možná návšteva aj vo vnútornom prostredí pri
dodržaní všetkých prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Nevyhnutnou podmienkou návštevníkov je
chrániť si dýchacie cesty respirátorom FFP2 a použiť ochranné pomôcky.
8. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek
dverí), a to prostriedkom s virocídnym účinkom.

9. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim
karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu
ochorenia. Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom na pripravenom tlačive, ktoré je k dispozícií v CSS.
10. Osoby, ktoré navštevujú klientov zariadenia budú oboznámení s dodržiavaním bezpečnosti, OOP a sú povinné
dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.
11. Návšteva môže doniesť klientovi veci v hygienicky nezávadnom stave, vhodné potraviny len vákuovo balené, nie
pripravované doma, čo taktiež nahlási službukonajúcemu personálu.
12. Prosíme návštevy o zváženie plánovanej návštevy vzhľadom k neustále prebiehajúcej pandémii a po pobytoch
v rizikových regiónoch.
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