
   

COVID automat pre vstup, pohyb a pobyt v OLÚP n.o. Predná Hora 

 

V priestoroch OLÚP, n.o. Predná Hora je potrebné dodržiavať zásadu R-O-R: 

✓ častá dezinfekcia rúk 

✓ odstup 2m 

✓ používanie OOPP 

✓ časté vetranie priestorov 

 

 Platnosť od:  13.9.2021 

 ZAMESTNANCI/ 

PRACOVNÉ 

NÁVSTEVY 

AMBULANTNÍ 

PACIENTI  

ÚČASTNÍCI 

DOLIEČOVANIA 

PACIENTI PRI 

NÁSTUPE 

NA LIEČBU 

NÁVŠTEVY 

HOSPITALIZOVANÝCH 

PACIENTOV  

max. 2 vopred nahlásené 

a schválené dospelé osoby 

Pokrytie 

tváre 
Rúško alebo respirátor 

FFP2 

Rúško alebo 

respirátor FFP2 

Rúško alebo 

respirátor FFP2 

Rúško alebo 

respirátor FFP2 

Rúško alebo respirátor FFP2 

Testovanie 1.Plne zaočkovaní 

zamestnanci 

a zamestnanci 

s prekonaným ochorením 

Covid-19 v období za 

ostatných 180 dní, ktrorí 

nemajú pozit. epid. 

anamnézu a nemajú 

klinické príznaky na 

ochorenie Covid-19, sa 

netestujú 

2. Plne zaočkovaní 

zamestnanci (majú pozit. 

epid. anamnézu a majú 

klinické príznaky na 

Covid-19, majú 

povinnosť pred nástupom 

do zamestnania 

preukázať sa neg. RT-

PCR testom. 

1.Kompletne 

zaočkované osoby 

(nemajú pozit. 

epid. anamnézu 

a nemajú klinické 

príznaky na Covid-

19, sa netestujú 

2.Nezaočkované  

alebo nekompletne 

zaočkované osoby 

sa testujú: Ag test 

nie starší ako 24 

hod, alebo PCR nie 

starší ako 72 hod. 

 

. 

1.Kompletne 

zaočkované osoby 

(nemajú pozit. epid. 

anamnézu a nemajú 

klinické príznaky 

na Covid-19, sa 

netestujú 

2.Nezaočkované , 

alebo nekompletne 

zaočkované osoby 

sa testujú PCR 

testom nie starší ako 

72 hod. 

 

 

 

 

 

 

Všetci pacienti 

(očkovaní aj 

nezaočkovaní) sa 

vyžaduje PCR test 

nie starší ako 72 

hod. od doručenia 

výsledku                                            

Kompletne zaočkované osoby , bez 

klinických príznakov ochorenia 

Covid-19 a bez kontaktov 

s pozitívnou osobou posledných 14 

dní 



   

3.Nezaočkovaní alebo 

zamestnanci zaočkovaní 

len 1.dávkou očkovacej 

látky proti Covid-19 

s dvojdávkovou 

schémou, sa testujú (Ag, 

RT-PCR, rýchle PCR)  

každých 72 hodín 
 

 

*  nezaočkovaní zamestnanci, alebo zamestnanci zaočkovaní len 1.dávkou očkovacej látky proti Covid-19 s dvojdávkovou schémou sú povinný  pravidelne predložiť 

výsledok   svojmu nadriadenému 

 

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje: 

✓ Osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po 

aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou 

✓ Osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

Covid-19 

 

 

 

Poznámka: 

 Ag testy vykonané pre zamestnancov, ambulantných pacientov 

a pracovné návštevy budú spoplatnené podľa platného cenníka 

OLÚP, n.o. Predná Hora. 


