


















Tip: Ak si zložíš rúško, nikdy ho nechytaj za prednú časť, ale za šnúrky.  

Jednorazové vyhoď, domáci ušité daj oprať.
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https://touchit.sk/vzdelavanie-aj-hravou-formou-deti-pocas-karanteny-tipy-pre-vsetkych-rodicov-a-deti/282020
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
https://akobuk.sk/ako-zabavit-deti-5-tipov/
https://www.hravaskolka.sk/pre-rodicov-ktori-sa-zaujimaju/zabavne-aktivity-pre-predskolakov/
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Počas domácej izolácie:

1. sledujte svoj zdravotný stav,
2. obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné 

podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy, kontaktujte ich telefonicky,
3. necestujte,
4. na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,
5. vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
6. zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta izolácie.

Viac informácií tu.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Čo robiť, ak ochoriete? 

1. Ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte 
telefonicky svojho ošetrujúceho lekára aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 
a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,

2. Informujte ho o svojich príznakoch a povedzte mu, že môžete mať COVID-19. Táto informácia pomôže 
zabráni infikovaniu alebo vystaveniu nákazy ľudí,

3. Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, uzdraviť sa môžete aj doma, 
4. Rozoznajte včas, kedy treba hľadať naliehavú pomoc v núdzi.





• Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na vírus COVID-19, by taktiež mali používať 
jednorazové utierky/vreckovky. Po použití ich vyhoďte do plastového vrecka na odpad a okamžite si umyte 
ruky mydlom a vodou a následne si ich dôkladne utrite.

• Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vrecku a vyprané až vtedy, keď budú známe
výsledky testov na SARS-CoV-2 (COVID-19) a budú negatívne. Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie
sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote
vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 °C. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej
teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu. Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a
rúška a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní. Po manipulácii s bielizňou si
dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.

• Odpad (aj rúška a vreckovky) od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky 
a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko odporúčame vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až 
potom vložiť do kontajnera na odpad.





https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/
https://www.regiojet.sk/
https://www.mindop.sk/
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http://www.facebook.com/slovenskaposta
https://www.posta.sk/mobilna-aplikacia/






freshbox.sk



