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Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šťreniu koronavírusu

V súvislostl so šírením respiračného ochorenla vyvolaného novým koronavirusom

COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ustredný krízový štáb, ktorý prijal tfalsie opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatreni a zákazov Ministerstvo skolstva, vedy, výskumu a

športu SR (MSVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, skolské

zariadenia, zamestnancov rezortu skolstva a sportové zväzy v tomto znenť:

RUŠIA SA A ZAKAZUrä SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

1. vsetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, studentov a uciterov do zahranfčia (týka

sa to aj programu Erasmus +),

2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

3. s úéinnosťou od 10.3. 202Q vsetky lyziarske zäjazdy, skoly v prirode, skolské výlety, exkurzie

po dobu 14 katendárnych dni (lyžiarske zájazdy a skoly v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od
9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

4. okresné, krajské a celostátne kolá súťaži' deti a žiakov skôl a skolských zariadení

organizovanych v školskom roku 2019/2020 v sútade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

5. návštevy studentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

6. všetky sportové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickyml osobami, fyzickými

osobami - podnikateftni a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s

Verejnou vyhláškou Uradu verejného zdravotníctva.



NARIAĎUJE SA:

a) dodržiavat'Verejnú vyhlásku Uradu verejného zdravotníctva číslo; SHHSRVSU/2448/2020 20

dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v

Slovenskejrepubtike, žijúdmnaúzemíSlovenskejrepublikynad90dníalebozamestnanýmna

území Slovenskej republiky, ktoré sa v obdobf od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Činskej

ludovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do

Slovenskej republiky, a osobám íijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby

bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky

alebo elektronicky poskytovatefovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ídravotnú

starosttivosť v specializacnom odbore vseobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú

dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovaterovi zdravotnej

starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v specializaänom odbore pediatria, a s

ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovani' zdravotnej starostlivosti. .

b) Všetkým poskytovatefom zdravotnej starosttivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť

v specializačnom odbore väeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s

prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky

nad 90 dni alebo zamestnaným na území SIovenskej republiky, ktoré sa v období od

10. 03. 2020 vrátili z pobytu na územi' Činskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej

islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s

osobami podra bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa

§ 12 ods. 2 písm. f) zákona c. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

c) Opatrenie podra bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

vodiéov nákladnej dopravy, ktori prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú

prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a).

- vodicov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez

územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky

- pilotov dopravných lietadiel, ktori neopustia palubu lietadla s vynimkou vykonania

predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch,



Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vysšie sa nariaďuj'e, aby v pripade akýchkorvek priznakov

chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo

elektronicky svojmu poskytovaterovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú

starostlivosťvspecializacnom odborevšeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dôrazne sa neodporúía:

- cestovať do krajfn, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),

- zaéleňovať do skolského kolekti'vu deti, žiakov a študentov, ktori majú príznaky infekcle

dýchaďch ciest a ktori majú najmenej jeden z nasledujúcich prunakov: horúčka, RašeF, bolesť

hrdla a dýchavičnosť.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preveníívne opatrenia, ktoré sú

úéinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nakaiám, kde patrí aj COVID -19, a to:

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

dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

- nedotýkaťsa ocí, nosa a úst neumytými rukami,

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

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ruďmi, ktorf majú príznaky infekde dýchacích ciest a ktorí

majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúcka, kasef, bolesťhrdla a dýchavičnosť,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktori javia príznaky nädchy alebo chrípky,

- zvážiť úcasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou Fudí,

- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzata v oblastiach, kde sa vfrus vyskytol,

objavia vysšie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýsená teplota, kašeľ, bolesti

v hrdle, musi: 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 musi' byt

hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu speciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto

osoba chodiťsama na pohotovosť alebo na infekcné oddelenie,



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

domácej karanténe,

- v prípade, ze sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, Je potrebné

postupovať obdobne.

Ďalšie informácie nájdete tu:
htto://www. uv;sr. sk/index. DhD?ODtion=com content&view=categorv&tavout=bloe&id=250

&ltemid=153

httD://www.uvzsr.sk/docs/letakv/Letak SD cistych ruk_ 20l8.pdf

Dôrazne žiadame zriaďovaterov a riadlteľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

2. nedezinflkovali ruky deťom netradicnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

3. denne prostrednírtvom skolských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prisne

dodržiavanie vyssie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

4. zabezpečili zvýsené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských

Call centrá:

. Urad verejného zdravotníctva Slovenskej repubtiky- 0917 222 682

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sťdlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

. Regionátny úrad verejného zdravotnictva so sidlom v Bratislave - 0917 426 075

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sfdlom v Nitre - 0948 495 915

. Regionálny úrad verejného zdravotnfctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - 0911 763 203

. Regionálny úrad verejného zdravotnictva sosídlom v Koäiciach -0918 389 841

. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Prešove - 0911 908 823

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sfdlom v Ziline - 0905 342 812

S úctou


