PREVENTÍVNE OPATRENIA
Úrad verejného zdravotníctva Slovenska verejnosti odporúča dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú
účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
•

umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii
mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

•

očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

•

zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju
zahoďte do koša

•

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

•

dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

•

zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

•

v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

•

nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u
zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

•

ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší
postup liečby

1.COVID-19:
áb SR. Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca

izolácia pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey
•
Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19
zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy.
Pri návrate na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey vás od 10.03.2020 až do odvolania čaká
domáca povinná karanténa po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré s vami žijú v domácnosti. Počas tejto doby
ste povinní:
o
sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ,
dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a
územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
o
zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných
hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
o

zdržať sa cestovania

o

zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

o

zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

o
zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste
izolácie vnímavé osoby
Viac informácii tu:
vyhláška ÚVZS - povinná karanténa
•
Individuálnym osobám za nedodržanie karantény hrozí pokuta 1659 eur. Právnické osoby po
vyhlásení mimoriadnej situácie môžu dostať pokuty vo výške desiatok tisíc.

