COVID AUTOMAT DFN Košice platný od 10. januára 2022
Pre vstup, pohyb a pobyt v DFN Košice je potrebné dodržiavanie nasledovných opatrení:

Zamestnanci

Ambulantní
pacienti

SO ambulantných
pacientov

Akútne hospitalizácie
(plánované pozastavené od 10.11.2021)

(max. 1 SO)

Pacienti

Prekrytie tváre

Režim

Vstup do DFN

Respirátor FFP2

OTP
 preukázanie sa
PCR alebo Ag testom nie
starším ako 72h
 alebo zaočkovanie ¹
 alebo prekonanie
COVID-19 ²

triáž
(07:30-20:00h)
hlavný vchod
(20:00-07:30h)

Respirátor FFP2
(u detí od 6 rokov)

 Ag test nie starší ako
24h u všetkých
pacientov s klinickými
príznakmi COVID-19 ³
 PCR test nie starší ako
72h do vybraných
ambulancií µ

triáž
(07:30-15:30h)

Respirátor FFP2

Respirátor FFP2

Vstup bez klinických
príznakov COVID-19

 Ag test pri prijatí ³
 PCR test na odd.,
pri výskyte
klinických
príznakov COVID19 alebo pri riziku
z omeškania
RT-PCR test **

triáž
(07:30-15:30h)

triáž
(07:30-15:30h)

SO

Respirátor FFP2

Ag test +
nasledujúci deň
PCR test
(Medirex - SO)

triáž
(07:30-15:30h)

Návštevy
(zakázané od
10.11.2021)

Iné osoby vstupujúce
do DFN
(študenti, učitelia ZŠ, servis)

Respirátor FFP2

Zákaz návštev
okrem výnimiek
(viď. text nižšie)

Respirátor FFP2

OTP
 preukázanie sa
PCR alebo Ag
testom nie starším
ako 72h
 alebo zaočkovanie ¹
 alebo prekonanie
COVID-19 ²

triáž
(07:30-20:00h)

triáž
(07:30-15:30h)

hlavný vchod
(20:00-07:30h)

vchod cez UPJŠ LF

Vysvetlivky:
SO = sprevádzajúca osoba
¹ osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (Moderna, Pfizer / BioNTech, Astra Zeneca, Sputnik V (Gam-COVID-Vac) – povinnosť
preukázať sa lekárskou správou, prípadne očkovacím certifikátom písomným alebo elektronickým), alebo
¹ osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov, po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson (J&J) – povinnosť preukázať sa lekárskou správou, prípadne
očkovacím certifikátom písomným alebo elektronickým), alebo
¹ osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 (Moderna, Pfizer / BioNTech, Astra Zeneca, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu
COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 (povinnosť preukázať sa lekárskou správou, prípadne očkovacím certifikátom písomným alebo elektronickým).
² prekonanie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (povinnosť preukázať sa lekárskou správou)
³ možnosť využiť MOM DFN v pracovných dňoch okrem stredy, prvý odber o 07:30h, posledný odber o 12:30h
* Gastroenterologická ambulancia v prípade vyšetrenia endoskopia, Pneumologická ambulancia v prípade vyšetrenia spirometria, ORL ambulancia v prípade vyšetrenia videofibroskopia.
** RT-PCR: dostupné v DFN non-stop po dohode s infektológom na kl. 2696. Trvanie analýzy po dodaní vzorky: 20 minút.

VÝNIMKU ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV MAJÚ:




kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim
príbuzní osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré a umierajúce
v mimoriadnych prípadoch môže výnimku zo zákazu návštev udeliť prednosta kliniky alebo primár oddelenia
Pre tieto osoby súčasne platí režim OTP. Poverená osoba v zdravotníckom zariadení je oprávnená vyžadovať od návštev doklad o vyššie uvedených skutočnostiach a aj doň nahliadnuť.

ODOVZDÁVANIE VECÍ PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV



označenú tašku s vecami (meno dieťaťa, oddelenie) je možné ponechať na vrátnici DFN (Velín)
sanitárky z jednotlivých oddelení budú tieto tašky z vrátnice doručovať o 16:00 h

VÝNIMKY Z POVINNOSTI TESTOVANIA:
Pokiaľ zdravotný stav pacienta neumožňuje vykonanie testu, je tento možné v ojedinelých prípadoch (na základe individuálneho posúdenia ošetrujúcim lekárom) nevykonať a to v nasledovných prípadoch:





osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 (napr. deti po ORL operáciách)
osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra
a ostatné výnimky tak, ako sú uvedené vo Vyhláške č. 250 Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

