
 

Dôležité informácie o koronavíruse 
 

 Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť 
nevyhnutnosť cestovania.  

 K 27.2.2020 bolo v SR laboratórne vyšetrených 113  vzoriek  od osôb s podozrením na 
ochorenie spôsobené novým koronavírusom s cestovateľskou anamnézou a klinickými 
symptómami. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne. 

 Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového 
koronavírusu na naše územie.  

 Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať 
preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí 
medzi ne aj ochorenie COVID-19: 
o  umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobu 20 sekúnd. Ak nie je  

 k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, 
o 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,  
o vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, 
o ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, 
o doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe, 
o v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 
 Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí: 

o kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate, 
o dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, 

kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša; ak sa 
dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí, 

o ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, 
bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku 
pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti, 

o v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické 
pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby, 

o ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu koronavírusom, 
môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.  
 
                                                 Call centrum 

 
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedia  na telefonických linkách 
s nepretržitou prevádzkou (24/7): 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 

 
email: novykoronavirus@uvzsr.sk  

 
          Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje  
a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
a odbornú i laickú verejnosť. Epidemiologická situácia je vyhodnocovaná denne  
a v prípade potreby sme pripravení operatívne pristúpiť k ďalším potrebným 
preventívnym opatreniam. 
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