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Galandova 7, 811 06 Bratislava 

 

 

Milí návštevníci, 

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa činnosti v Autistickom centre Andreas 

od 25. 1. 2021 vykonávajú podľa aktuálneho Usmernenia MPSVaR a RÚVZ: 

 Pri vstupe do budovy centra sa zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba preukáže 

negatívnym antigénovým testom na COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní COVID-

19. Potvrdenie vydáva obvodný lekár, platí 90 dní od potvrdenia pozitivity na COVID-

19. (Pre deti do 15 rokov a ľudí s PAS platí výnimka z antigénového testovania.) 

 Vstup do budovy centra je možný iba vopred objednaným klientom v spoločnosti 

maximálne jednej sprevádzajúcej osoby. Ďalší členovia rodiny môžu čakať mimo 

priestorov budovy, napr. v záhrade nášho centra. 

 Pri vstupe prebieha meranie teploty klienta, ako aj sprevádzajúcej osoby. 

 Počas celého pobytu v budove centra je pre klientov a rodičov, príp. iné sprevádzajúce 

osoby povinné mať prekryté horné i dolné dýchacie cesty – s výnimkou ľudí 

s potvrdenou diagnózou autistického spektra. Rúšku je nutné mať aj v prípade, že ste 

v priestoroch čakárne sami. 

 Do priestorov (budovy aj záhrady) centra je zakázaný vstup ľuďom s príznakmi infekcie 

dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19: zvýšená teplota, 

kašeľ, nádcha alebo iné prejavy akútneho vírusového ochorenia ako je hnačka, kožná 

vyrážka, malátnosť, zvýšená únava, začervenané a zapálené oči, oslabený sluch, 

bolesť uší a výtok z nich, pocit na zvracanie, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a pod. (Pri 

výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára.) 

 Ak má klient alebo sprevádzajúca osoba prejavy alergie, platí povinnosť sa preukázať 

správou od odborného lekára. 

 Ak klient alebo sprevádzajúca osoba počas poskytovaných služieb začne prejavovať 

príznaky infekcie, stretnutie bude odborným pracovníkom bezprostredne ukončené 

a klient musí okamžite opustiť priestory centra.  

 V priestoroch budovy centra nekonzumujte jedlo a konzumáciu nápojov sa snažte 

obmedziť na nevyhnutné minimum.  

 V priestoroch budovy centra, ako aj pred budovou alebo v záhrade udržujte 

odporúčaný odstup od iných osôb minimálne 1,5 metra. 

 

V Bratislave 20. januára 2021. 


