
  

Milí návštevníci, 

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa činnosti v Autistickom centre Andreas 
a poradni centra Andreas vykonávajú od 8.11.2021 podľa aktuálnych usmernení. Sme 
zodpovední a preto chránime tých, ktorí nemôžu byť očkovaní. Chceme zabezpečiť, aby sa 
všetci naši klienti cítili u nás bezpečne. 

PRI VSTUPE DO BUDOVY PROSÍME  

DODRŽIAVAŤ OTP PREDPISY. Keďže deti s PAS nemusia nosiť rúška a majú tiež výnimku 
z testovania, prosíme, sprevádzajúce osoby (rodič, zákonný zástupca a pod.), aby sa preukázali  

 negatívnym PCR testom na COVID-19 (72-hodinový) alebo 
 AG testom (24-hodinový) alebo 
 potvrdením o prekonaní COVID–19 (vydáva obvodný lekár, platí 180 dní) alebo  
• potvrdením o plnom zaočkovaní dvoma dávkami. 

VYDEZINFIKOVAŤ SI RUKY a  

NOSIŤ RESPIRÁTOR S PREKRYTÍM HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (aj keď ste v čakárni sami). 

VYPÍSAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI. 

• Vstup do centra je možný iba vopred objednaným klientom v spoločnosti maximálne 
jednej sprevádzajúcej osoby. Ďalší členovia rodiny môžu počkať v záhrade nášho 
centra, mimo priestorov budovy. 

• Do priestorov centra je zakázaný vstup ľuďom s príznakmi infekcie: zvýšenou 
teplotou, kašľom, nádchou alebo inými prejavmi akútneho vírusového ochorenia ako 
je hnačka, kožná vyrážka, malátnosť, zvýšená únava, zapálené oči, oslabený sluch, 
bolesť uší a výtok z nich, pocit na zvracanie, zvracanie, bolesť hlavy, kĺbov a svalov 
a pod. Ak má klient resp. sprevádzajúca osoba prejavy alergie, je povinný sa preukázať 
správou od odborného lekára.  

•  Ak klient alebo sprevádzajúca osoba počas poradenstva,  terapie či inej služby začne 
prejavovať príznaky infekcie, stretnutie bude odborným pracovníkom ukončené 
a klient musí opustiť priestory centra.  

• Klient ani sprevádzajúca osoba nesmie mať nariadenú karanténu a ani v jeho blízkej 
rodine, s ktorou sú v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe.  

• V priestoroch centra nekonzumujte jedlo. Konzumáciu nápojov sa snažte obmedziť na 
nevyhnutné minimum.  

• V priestoroch centra, ako aj v priestoroch pred budovou a v priestoroch záhrady 
udržujte odporúčaný odstup od iných osôb minimálne 1,5 metra.  


