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AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ V SÚVISLOSTI 
S KORONAVÍRUS (COVID-19)   

 
 
1. 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Bardejov, sú  
od 17.9.2021 zakázané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach, ZOS a  
ŠZ. 

Zákaz návštev sa nevzťahuje na návštevy: 

 – kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, 
 – u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo 

umierajúce, 

Povinnosti pre návštevy pacientov  

 - návšteva musí byť kompletne zaočkovaná alebo musí mať negatívny Ag test nie 
starší ako 24 hodín      

 – návštevy realizovať v návštevných hodinách, maximálne 2 osoby k jednému  
pacientovi, maximálne na dobu 15 minút 

 – návšteva je povinná chrániť si dýchacie cesty respirátorom, vykonať hygienickú 
dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOP (v 
závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia), 

 – návšteva sa zdržiava výlučne na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú 
bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom 
zariadení, 

 – návšteva nesmie mať žiadne príznaky respiračnej infekcie, ani nariadené karanténne 
opatrenia, 

 – návšteva musí rešpektovať pokyny personálu. 
 personál zaeviduje návštevu s potrebnými kontaktnými údajmi 

 
2. 
Podľa COVID automatu je povinné používať v interiéri respirátor FFP2 a vo všetkých 
vonkajších priestoroch rúško. 
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3. 
Na základe príkazu ministra zdravotníctva SR zo dňa 6.8.2021, NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov 
má ako Subjekt hospodárskej mobilizácie, má nariadené od 10.8.2021 vykonávať testovanie 
obyvateľstva formou antigénových testov 8 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Na základe tohto príkazu od  16.8.2021 bude testovanie v MOM I. a MOM II. prebiehať 
nasledovne: 

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO I. 
 

PCR TESTY : 

 Čas odberov 

Odberové dni  platia počas pracovných dní 

Pondelok: 8. 00 -- 14. 00 hod. 

Utorok: 8. 00 – 14. 00 hod. 

Streda:  8. 00 – 14. 00 hod. 

Štvrtok: 8. 00 -  14. 00 hod. 

Piatok: 8. 00 – 14. 00 hod. 

  

Obed: 12.00 – 12.30 hod. 

Vyšetrenie je možné len po zaregistrovaní pacienta. 

Každý pacient musí byť na vyšetrenie vopred zaregistrovaný  - musí získať COVID-19-
PASS.  

 

PCR TESTY PRE SAMOPLATCOV: 

Čas odberov 

Odberové dni  platia počas pracovných dní 

Pondelok: 10. 00 - 12. 00 hod. 

Utorok: 10. 00 - 12. 00 hod. 

Streda: 10. 00 - 12. 00 hod. 

Štvrtok: 10. 00 - 12. 00 hod. 

Piatok: 10. 00 - 12. 00 hod. 
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MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO II. 
 

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE 

Na základe Príkazu MZ SR  ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE -  MANIPULAČNÝ 
POPLATOK 5 EUR  

Čas odberov 

Pondelok: 7. 30 - 16. 00 hod. - posledný čas odberu: 15. 45 hod. 

Utorok: 7. 30 - 16. 00 hod. - posledný čas odberu: 15. 45 hod. 

Streda:  7. 30 - 16. 00 hod. - posledný čas odberu: 15. 45 hod. 

Štvrtok: 7. 30 - 16. 00 hod. - posledný čas odberu: 15. 45 hod. 

Piatok: 7. 30 - 16. 00 hod. - posledný čas odberu: 15. 45 hod. 

Sobota: 7. 30 - 11. 30 hod. - posledný čas odberu: 11. 15 hod. 

Nedeľa: 7. 30 - 11. 30 hod. - posledný čas odberu: 11. 15 hod. 

    

Obed: 13.00 - 13.30 hod. 

 
Štátne sviatky zatvorené 
 
4. 
Plánované hospitalizácie, plánované operácie, plánované výkony a preventívné prehliadky sa 
u očkovaných a neočkovaných vyžaduje PCR test  nie starší ako 72 hodín 
 

Doprovod dieťaťa  – plánovaná hospitalizácia - plne  očkovaní – test sa nevyžaduje, 
neočkovaní – (a neúplne očkovaní) potrebný Ag test nie starší ako 48 hodín, ev. PCR nie 
starší ako 72 hodín. 
 

Doprovod dieťaťa akútna hospitalizácia – očkovaní – test sa nevyžaduje, neočkovaní Ag test  
nie starší ako 48 hodín, ev .PCR nie starší ako 72 hodín . Ag test je-možné urobiť na oddelení 
za manipulačný poplatok 5 E  (ak nie je možné  urobiť v MOM). 
    
5. 
Akútna hospitalizácia  
pri prijatí Ag test, ak je negatívny , najbližší deň PCR test  
 
6. 
Jednodňová zdravotná starostlivosť   
očkovaný aj neočkovaný – vyžaduje sa Ag test nie starší ako 48 hodín, ev. PCR nie starší ako 
72 hodín.  
 
7. 
Prijatie na ODCH oddelenie – nutný negatívny PCR  test nie starší ako  72 hodím  
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8. 
Doprovod pacienta na hospitalizáciu  - vyžaduje sa PCR test nie starší ako 72 hodín 
 
9. 
Prítomnosť otca (rodinného príslušníka, duly) pri pôrode sa povoľuje iba v prípade 
plného zaočkovania, alebo preukázania negatívnym Ag testom nie starším ako 48 hodín 
(možnosť vykonať na oddelení za poplatok 5 EUR), alebo PCR nie starším ako 72 
hodín. Platí aj pre rodinného príslušníka, ktorý prekonal COVID-19. Povinný respirátor, 
dezinfekcia , evidencia na oddelení. 

 
10. 
Priepustky klientov ZOS a ŠZ,  počas pandémie môžu byť realizované za prísneho 
dodržiavania týchto podmienok: 
1. vedúca sestra informuje rodinu o zhoršenom psychickom stave klienta 
2. psych. stav konzultuje vedúca sestra s psychiatrom a obvodným lekárom a následne je    
3. oprávnená udeliť priepustku klientovi ak: 

- rodinný príslušník preberajúci klienta sa preukáže negatívnym AG /PCR testom, 
- podpíše do priepustkového zošita, že všetci členovia domácnosti sú negatívne     

testovaní, prípadne sú zaočkovaní a neboli 14 dní v kontakte s pozitívnou osobou. 
- pri návrate klienta do zariadenia bude u klienta realizovaný AG test a zabezpečená 

izolácia klienta po dobu 5 dní.        
 
 
11. 

Testovanie v pacientov v jednotlivých druhoch zdravotníckych 
zariadení 
 

a) Ambulancie:  
 
1.Očkovaní pacienti – test nie je potrebný   (ak nie sú respiračné príznaky).  
 
2.Neočkovaní  a nekompletne očkovaní  pacienti -  - vyžaduje sa Ag test nie starší ako 48 
hodín, alebo PCR  nie starší ako 72 hodín,.  
 
3.do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID -19 vyžaduje sa Ag nie starší ako 48 hodín 
alebo PCR nie starší ako 72 hodín.  
 
Pri plánovanom ambulantnom vyšetrení detí do troch rokov, ktoré nemajú respiračné 
príznaky, sa test nevyžaduje. 
 

Doprovod dieťaťa na ambulantné vyšetrenie – plne očkovaní – test sa nevyžaduje, neočkovaní 
(a neúplne očkovaní) – potrebný Ag test 48 hodín, PCR nie starší ako 72 hodín . 
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b) Stacionáre a procedúry FBLR  
 
1.Očkovaní pacienti -  test sa nevyžaduje  
 
2.Neočkovaní a nekompletne očkovaní pacienti – vyžaduje sa  Ag test  nie starší ako 48 
hodín., alebo nie starší ako 72 hodín. 
 
K vyšetreniu, ev. ošetreniu v DKS u deti do troch rokov, ktoré nemajú respiračné príznaky, 
sa test na COVID -19 nevyžaduje. Doprovod detí na DKS – plne očkovaní-test sa nevyžaduje 
. Neočkovaní a nekompletne očkovaní potrebujú Ag test nie starší ako 48 hodín, ev. PCR test 
nie starší ako 72 hodín. 
 

K vyšetreniu, ev. ošetreniu v DKS u deti od troch rokov, očkovaní pacienti -  test sa 
nevyžaduje, 
neočkovaní a nekompletne očkovaní pacienti – vyžaduje sa  Ag test  nie starší ako 48 hodín., 
alebo nie starší ako 72 hodín. Doprovod detí na DKS – plne očkovaní-test sa nevyžaduje . 
Neočkovaní a nekompletne očkovaní potrebujú Ag test nie starší ako 48 hodín, ev. PCR test 
nie starší ako 72 hodín. 
 

c) SVALZové pracoviská:  
 
RDG oddelenie  ( RTG a USG – neplánované a plánované vyšetrenia). 
 
1.Očkovaní pacienti bez respiračných príznakov test  sa nevyžaduje  
 
2.Neočkovaní, nekompletné očkovaní a menej ako 180 dní po prekonaní – vyžaduje sa Ag 
test nie starší ako 48 hodín, alebo PCR nie starší ako 72 hodín. 
 
Aj sú na RTG vyšetrenie odosielaní pacienti s respiračnými príznakmi, odosielajúce 
pracovisko urobí Ag test, ( vyboduje výkon 629a a  s dg U07.1 alebo U07.2) a výsledok testu 
zapíše na žiadanku . 
 

d) OHTO – darca krvi 
 
u všetkých darcov krvi je potrebné v rámci vyšetrenia pred darovaním urobiť Ag test na 
pracovisku OHTO (výnimkou je darca, ktorý donesie výsledok Ag testu nie starší ako 24 
hodín). 
Darcovia za vyšetrenie Ag testu naplatia.  
 

e) Samoplatca , a glykemická krivka  
 
plne očkovaný  - test sa nevyžaduje  
 
nekompletne očkovaný a neočkovaný - vyžaduje sa Ag test nie starší ako 48 hodím ,ev. PCR 
nie starší ako 72 hodín.  
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12. 
Na všetkých ambulanciách a stacionároch nemocnice musia pacienti prejsť triážou:  
• povinnosť respirátor FFP2 u pacienta 
• zmeranie teploty 
• dezinfekcia rúk 
• dopĺňať informáciu o očkovaní 
 
13. 
Návšteva kňaza k pacientovi na necovidových lôžkach je povolená. Na covidových lôžkach 
iba so súhlasom ošetrujúceho lekára, v tomto prípade je nutné dodržať protiepidemiologické 
opatrenia (OOPP ako v červenej zóne). 
 
14. 
Preklad pacienta z iného ZZ do našej nemocnice je možný jedine s negatívnym výsledkom 
PCR na  COVID-19, nie starším ako 72 hodín.  
 
15. 
Noví klienti do Zariadenia opatrovateľskej služby  a Špecializovaného zariadenia budú prijatí 
jedine plne kompletne zaočkovaní. 
 
16. 
Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ambulancie všeobecných lekárov pre 
dospelých , všetky špecializované ambulancie poskytujú zdravotnú starostlivosť naďalej.  
 
17. 
Na ODCH oddelenie je v prípade voľnej kapacity možné prijímať pacientov aj zvonku, 
podmienkou je negatívny PCR test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín a vykonaný Ag test 
v deň prijatia.  Pri preklade pacienta v rámci nemocnice sa vyžaduje negatívny Ag test 
urobený v deň prekladu. 
 
18. 
Nie je prípustné podávať informácie o pacientoch telefonicky, vrátane právnych zástupcov 
pacientov. Ošetrujúci personál nekomunikuje s právnym zástupcom pacienta ani v prípade, že 
si to pacient žiada. 
 
19. 
Pred plánovaným bronchoskopickým vyšetrením sa vyžaduje PCR test  nie starší ako 48 
hodín, alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín. 
Pred akútnym bronchoskopickým vyšetrením je potrebný antigénový test- pacient nehradí.  
Pred plánovaným gastroskopickým vyšetrením sa vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 
72 hodín, alebo antigénový test nie starší ako  48 hodín. 
Pred akútnym gastroskopickým vyšetrením je potrebný antigénový test- pacient nehradí.  
V JZS gastreonterológia k výkonu v celkovej anestéze ( kolonoskopia) sa vyžaduje PCR test 
nie starší ako 72 hodín. 
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20. 
Vykonávame očkovanie na COVID -19 na Pediatrickej  ambulancii pre deti a mládež I. – 
MUDr. Kvetoslava Krišková a Pediatrickej  ambulancii pre deti a mládež II. – MUDr. 
Martina Lipková. Očkovanie je možne aj bez registrácie, len u kapitovaných pacientov. 
 
21. 
Vykonávame očkovanie na COVID -19 na Všeobecnej ambulancie pre dospelých I. – MUDr. 
Andrea Bogdánová (rod. Pechová) a Všeobecnej ambulancie pre dospelých II. – MUDr. 
Tatiana Pinková. Očkovanie je možne aj bez registrácie, len u kapitovaných pacientov. 
 
22. 
Dňom 29.11.2021 dočasne pozastavuje činnosť prevádzka Kvetinárstvo. 

 
23. 
Povinný respirátor v interiéri, pri hromadných podujatiach aj v exteriéri. 
 
 
24. 
Upresnenie výpočtu platnosti testu :  
 
72 hodín – plných 3x24 hodín  
 
príklad:   test urobený v pondelok o 12: 00 – platnosť končí štvrtok 12:00  
 
25. 
K vakcinácii proti COVID -19 nemocničné vakcinačné centrá test na COVID -19 nevyžadujú. 
 
26. 
Bufety budú až do odvolania   v sobotu, nedeľu a vo sviatok zatvorené.  
 

 
27. 
Regulácia počtu osôb v prevádzkach NsP   
počet osôb vnútri – hlavný bufet  3 osoby (spolu so zdravou výživou)  
                                bufet v pavilóne LDCH  2 osoby 
                                lekáreň I.,II.  2 osoby  
 
28. 
Reprezentanti farmaceutických firiem môžu navštíviť ZZ, jedine ak sú zaočkovaní a majú 
negatívny Ag test nie starší ako 48 hodín, ev. PCR nie starší ako 72 hodín. 

 
29. 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude dňom 10.11.2021 dočasne obmedzená činnosť 
FBLR oddelenia.  
Činnosť FBLR ambulancie, SvaLZ výkony a podávanie infúzií pokračuje. 
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30. 
Pacienti, ktorí prichádzajú na vyšetrenie ( vrátane RDG, SvaLZ), ktorí ukončili karanténu,  ale 
vyšetrenie je indikované pre ťažkosti, musia mať aktuálny Ag test nie starší ako 48 hodín. 
 
 
 
V Bardejove, 30.11.2021 
 
 
S úctou                 
 
 
                                                                                 MUDr. Marián Petko, MPH, v.r. 

                                                                                     riaditeľ n.o. 
                                                                  

        


