
Preventívne opatrenia pred koronavírusom 

Vážení rodičia, žiaci a návštevníci Základnej školy, Dudova 2 

v zmysle usmernenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky si Vám dovoľujeme 

sprostredkovať zásady k prevencii pred nákazou koronavírusom COVID-19 a zároveň Vás 

žiadame o ich rešpektovanie a dodržiavanie. 

Ak ste sa v priebehu posledných 14 dní vrátili z oblasti ohrozených nákazou 

koronavírusom, alebo ak vykazujete príznaky ochorenia, žiadame Vás, aby ste sa v rámci 

prevencie šírenia ochorenia vyhli návšteve našej základnej školy a verejných podujatí 

(Deň otvorených dverí, Zápis do 1. ročníka) 

 

Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť,  aby ste 

dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné 

informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke 

(www.ruvzba.sk<http://www.ruvzba.sk>). 

 

Riaditelia podajú informácie všetkým zamestnancom základnej školy, aby kládli zvýšený dôraz na 

dodržiavanie preventívnych opatrení. 

Triedni učitelia v základných školách podajú žiakom v rámci triednickej hodiny nasledovné informácie 

a vychovávatelia budú u žiakov klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení: 

 

• často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť 
dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 

• očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami 

• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju 

zahodiť do koša 

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

• ak je človek chorý, lieči sa doma 

• zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami 

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj 

zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné ihneď vyhľadať lekára a informovať ho  o 
cestovateľskej anamnéze. 

 

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam 

verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je 

možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk<mailto:novykoronavirus@uvzsr.sk>, ako 

aj na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.  

Odporúčania ÚVZSR: 

• všeobecné odporúčania 

• ako znížit riziko infekcie koronavírusom 

Mgr. Hana Závodná, r.š. 
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