OZNAM
Vzhľadom na výskyt nového koronavírusu v Európe MZVEZ odporúča, aby občania pozorne
sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby
v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky
lekára.
Upozorňujeme občanov, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky
a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy.
Non-stop infolinka Národného centra zdravotníckych informácií 0800 221 234
Dôležitá informácia pre verejnosť
Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku
kvapôčkovým nákazám patrí medzi ne aj COVID-19 čiže koronavírus :
 umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 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
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19
(koronavírus) zakázal od 10. Marca organizovanie športových, kultúrnych aj
verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní v prípade potreby môže byť časová
lehota predĺžená. ÚKŠ SR zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých
občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín ako Taliansko, Čína, Irán
a Južná Kórea.
Domáca karanténa
Osoby vracajúce sa z najviac postihnutých krajín budú v karanténe spolu so svojimi
rodinnými príslušníkmi, ktorý žijú v spoločnej domácnosti.
ZA NEREŠPEKTOVANIE NARIADENIA MÔŽE BYŤ OBČANOVI
ULOŽENÁ POKUTA DO VÝŠKY 1650 € !!!

