
 
  Usmernenie ku koronavírusu 

 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 a v nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia upozorňujeme, že v prípade, ak sa 

žiaci, učitelia, zamestnanci školy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, 

musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. 

 

MŠVVaŠ DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa 

koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu. 

      

V zmysle Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia 

na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 

ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 09.03.2020 sa 

všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území 

Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa 

v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej 

republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky 

a osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti nariaďuje povinná karanténa 

v domácom prostredí. 

 

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené 

odporúčania: 

 

- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus 

vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným 

koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať 

doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu 

symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, 

- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí 

byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie 

takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. 

- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba 

ostane v domácej karanténe, 

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť 

dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, 

- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a 

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

dýchavičnosť. 

 

Zároveň v súčasnej dobe neodporúčame organizovanie akýchkoľvek dovoleniek a výletov do 

krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu. 
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