
Usmernenie k šíreniu koronavírusu 

 

Vážení rodičia, 

 

v súvislosti s prevenciou šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 by som Vás chcela informovať, že situáciu pravidelne monitorujeme. Tiež sme 

zabezpečili častejšie umývanie priestorov a kľučiek dezinfekčnými prostriedkami a pravidelnú 

kontrolu hygienických potrieb na toaletách. 

 

Chceli by sme Vás poprosiť, milí rodičia, aby ste v prípade výskytu chrípkového ochorenia 

nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj 

všetky možné riziká.   

 

Zároveň uvádzame odporúčania hlavného hygienika SR a prosíme Vás, aby ste aj doma 

zdôraznili Vašim deťom dôležitosť nasledovných ochranných opatrení: 

• často si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, pričom môžete 

použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 

• očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami 

• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne ju zahodiť do koša 

• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky 

 

Odporúčania ďalej obsahujú tieto opatrenia:   

• v prípade choroby sa liečiť v domácom prostredí  

• vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie horných dýchacích 

ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov:  horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, 

dýchavičnosť   

• zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami 

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom kontrolovať svoj zdravotný 

stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o 

cestovateľskej anamnéze. 

 

 

Podľa usmernenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vylúčenie z 

vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v 

oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú 

dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po 

dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky 

respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať.  

 

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam 

verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, 

odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na 

telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580. 

 

 

Mgr. Lucia Múčková  

riaditeľka školy  
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