
Pri vstupe do zariadenia si ihneď dezinfikujte ruky.³

Už pri vstupe do nášho zariadenia musíte mať prekrytý nos a ústa respirátorom 
a túto povinnosť musíte dodržať počas celej svojej prítomnosti v zariadení. Túto 
povinnosť nemajú iba: deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, osoby so 
závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentál-
nym alebo sluchovým postihnutím.⁴

Dodržujte 2 metrové odstupy, 
v prípade ak čakáte na poskyt-
nutie našej služby.

Milí pacienti, dovoľte, aby sme Vám tlmočili 
požiadavky hlavného hygienika, ktoré musíme všetci dodržiavať:¹

Dnes platí stonásobne “Všade dobre, doma najlepšie”. Za účelom ochrany Vášho zdravia:² 
Skôr, ako by ste prišli osobne, nám do ambulancie ZAVOLAJTE. Telefonicky si odsúhlasime, či 
je potrebná Vaša osobná návšteva, alebo Vám pomôžeme inak (eRecept, elektronický výmen-
ný lístok, PN cez telefón atď.). Kontakt na našu ambulanciu nájdete nižšie, v závere plagátu.

Budeme sa Vás pýtať:² 
• Boli ste v posledných 14 dňoch v zahraničí? Ak áno, v ktorej krajine?
• Boli ste v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo osobou s podozrením 

na COVID-19?
• Máte Vy alebo osoba vo Vašej domácnosti nariadenú karanténu?
• Máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest (napr.  kašeľ, nádcha, zachrípnutie...) a ak ide o dieťa 

do 1 roka - aj hnačka alebo vracanie?

Prosíme Vás o pravdivé odpovede. Tieto informácie potrebujeme, aby sme chránili Vaše zdravie a zdravie 
ďalších pacientov. Umožní nám to správne určiť ďalší postup pri poskytovaní starostlivosti pre Vás.

1 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva postihnúť pokutou až do výšky 1.659 EUR.
2 Usmernenie Hlavného hygienika, https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID_19_11_aktualizacia_20112020.pdf
3 Vyhláška ÚVZ č. 34/2020, https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_22_2020.pdf
4 Vyhláška UVZ č. 11/2020, https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

Právny stav k 15.03.2021. Pravidlá môžu podliehať zmenám. Ich aktuálne znenie si môžte overiť vo Vestníku Vlády a v Zbierke zákonov.

¹ Porušenie ktorejkoľvek povinnosti môže Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva postihnúť pokutou až do výšky 1.659 EUR.

² Usmernenie 
hl. hygienika

Kontaktné údaje našej ambulancie:
Telefón:

Email:

³ Vyhláška ÚVZ 
č. 98/2021

⁴ Vyhláška ÚVZ 
č. 99/2021

Prosíme, aby do ambulancie vstu-
poval s dieťaťom iba jeden rodič.
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