
  
 

 

USMERNENIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 

Vážení rodičia! 

 

 Na základe usmernení  MŠVVaŠ SR týkajúceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19 pre školy a školské zariadenia Vás chcem informovať o prijatých 

opatreniach platných až do odvolania.  

 MŠVVaŠ SR dôrazne neodporúča v súčasnosti organizovať školám výlety, exkurzie a iné 

podujatia do oblastí s potvrdením koronavírusu. Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa 

koronavírus objavil - hlavne do Talianska. 

 MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, 

ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých 

výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva. 

 MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na 

rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú 

domácu izoláciu. 

 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, 

 Pre školy sa odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

 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 kašlaní 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 ktoré 

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

 Pre nás je hygiena vždy dôležitá, ale v súvislosti s prevenciou proti respiračnému ochoreniu sme 

pristúpili k zvýšeným hygienickým opatreniam. Po nástupe detí z jarných prázdnin budeme vo 

zvýšenej miere dbať na častejšie umývanie rúk podľa pokynov triednych učiteľov používaním 

účinných dezinfekčných prostriedkov. 
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