
VÁŽENÍ RODIČIA 

V nitrianskom okrese vstupujú od 11.01. do 29.01. do platnosti mimoriadne opatrenia na zamedzenie 

šírenie infekčného ochorenia Covid 19. Opatrenia sú v nasledovných dokumentoch : 

Uznesenie vlády SR č.1 zo 06.01.2021 

Vyhláška RUVZ v Nitre č.1/2021, ktorá určuje sprísnené pravidlá pohybu osôb v prevádzkach  

Usmernenie MPSVR pre poskytovateľov sociálnych služieb aktuálne ku 07.01.2021 

Berúc do úvahy všetky dôležité informácie v týchto dokumentoch, pre prevádzku v zariadení sociálnych 

služieb platia od 11.01. do 29.01.2021 nasledovné pokyny : 

Zamestnanec sa musí pri spustení prevádzky 11.01. preukázať negatívnym testom z plošného 

testovania okresu Nitra alebo lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných troch 

mesiacoch. (testom sa preukazuje  opakovane až do 29.01. podľa uznesenia vlády) 

Klient ako aj jeho rodič sa musí pri spustení prevádzky 11.01. preukázať negatívnym testom z plošného 

testovania alebo lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia (preukazuje sa opakovane až do 29.01. 

podľa uznesenia vlády). 

V prípade, že sa klient alebo jeho rodič nevie preukázať negatívnym testom z plošného testovania 

okresu Nitra ( 9.,10.01./16., 17.01./ 23., 24.01.) alebo lekárskym  potvrdením o prekonaní ochorenia 

v posledných troch mesiacoch, nebude im až do 29.01. umožnený vstup do zariadenia sociálnych 

služieb.  

TEDA KLIENT NIE JE ZBAVENÝ POVINNOSTI MAŤ OPAKOVANE NEGATÍVNY TEST, AK CHCE 

V UVEDENOM OBDOBÍ POBERAŤ SLUŽBU V AMBULANTNOM ZARIADENÍ 

V zariadení môže byť v jednom okamihu najviac 5 klientov ale zároveň platí, že musí byť pracovne 

k dispozícií 5 odborných zamestnancov, pretože práca s klientom musí byť individuálna a oddelená 

v rôznych miestnostiach. To znamená, že pri znížení počtu zamestnancov pre PN, pandemickú OČR sa 

automaticky znižuje počet klientov v jednom okamihu. 

Keďže aj zamestnanci musia absolvovať testy pred 11.01. a ich výsledky vopred nevieme, nevieme ani 

skutočný počet zamestnancov, ktorí v tento deň nastúpia do práce.  

Rodičia, ktorí prejavili v maily záujem o poskytovanie služby v mesiaci január, budú preto až v nedeľu 

10.01.2021 po absolvovaní testov zamestnancov informovaní formou sms správy, či môžu 11.01.2021 

svoje dieťa priniesť. 

Všetkých srdečne zdravíme a dúfame, že sa zdravotne dobre držíte. Do skorého videnia. 

08.01.2021 


