Informácia
Košického
samosprávneho
kraja
v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID – 19/
Najaktuálnejšie informácie v súvislosti s ochorením sú aktualizované na dennej báze:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
•

Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete sú uvedené na stránke Svetovej
zdravotníckej organizácie
•

•

Krajiny označené „Local transmission“ (preukázané šírenie ochorenia na území
krajiny) - pre osoby vracajúce sa z tejto krajiny sa v nadväznosti na vyhodnotenie
rizika odporúča karanténa.
Krajiny označené „Imported cases only“ (len importované prípady , šírenie na území
krajiny sa doposiaľ nezistilo) - pre osoby vracajúce sa z tejto krajiny sa karanténa
zatiaľ neodporúča.

Odporúčané webové stránky:
www.uvzsr.sk
/záväzný dokument vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky/
•

Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom
a ostatných respiračných ochorení sú uvedené na stránke Úradu verejného
zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným
dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
•

Údaje o aktuálnej epidemiologickej situácii v Európe sú uvedené na stránke Európskeho
centra pre kontrolu chorôb. Na tejto stránke je súčasne uverejnený aj užitočný manuál
manažmentu osôb s potvrdeným alebo možným kontaktom s koronavírusom COVID 19.

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Košický samosprávny kraj v zmysle prevencie si uvedomuje závažnosť infekcie
koronavírusom COVID - 19. Upozorňuje na nasledovné skutočnosti, na ktoré je potrebné
upriamiť pozornosť a kontrolovať mobilitu zamestnancov, poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti ako aj všetkých obyvateľov kraja.

Čo je koronavirus?
Akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú
infekciu , ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:
-

Zvýšená telesná teplota nad 37,8 C
Kašeľ
Nádcha
Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

Inkubačná doba vírusu je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

Školstvo:
Stredné školy a školské zariadenia: riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečia pri
vstupe do budovy, školských stravovacích zariadení, ďalších objektov, kde sa zdržiavajú
žiaci a zamestnanci /na viditeľne označených miestach/ bezdotykové dávkovače
dezinfekčného prostriedku na alkoholovej báze.
Každému žiakovi a zamestnancovi odporúčame pri vstupe do budovy prípadne iného
školského objektu dezinfekciu aplikovať.
Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov zabíjajúcich vírusy a baktérie
minimálne 1- krát denne t.j. dezinfekcia sociálnych zariadení, kľučiek, priestorov na výdaj
stravných jednotiek, veľkých plôch, šatní , atď.
Študenti, ktorí sa zúčastňujú výučbového procesu v zdravotníckych zariadeniach,
podliehajú zvýšenému hygienicko-epidemiologickému režimu.
Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej
republiky, odporúčame
zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie
zdravotného stavu v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo
kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje
príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je
potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.
Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť
nevyhnutnosť cestovania. Študenti na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch

Lombardie a Benátok v Taliansku, odporúčame návrat na Slovensko a riadiť sa vyššie
uvedenými odporúčaniami. Riaditeľom škôl odporúčame zrušiť výlety, exkurzie a iné
spoločenské akcie a organizáciu iných podujatí /kiná, divadlá, športové podujatia, .... /.
Organizácie sa zároveň riadia všeobecným usmernením uvedeným v predmetnom
dokumente.
Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia
hlavného hygienika Slovenskej republiky.
Príloha:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 /druhá aktualizácia/
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Odporúčané materiály na použitie Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
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