


















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

Jednorazové vyhoď, domáci ušité daj oprať.
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• Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR 

reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

• Viac tu: Usmernenie ministerstva školstva

• Vláda vyzýva rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z 

dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/


Inšpirácie pre šikovné detičky a tvorbu na tému Veľká noc:

• https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/

• https://www.dobre-napady.sk/omalovanky/velka-noc

• Pre najmenších by som navrhovala vyhlásiť súťaž o najkrajší obrázok detí s témou Veľká Noc, poslať mailom a 

následne by sa vylosovali výhercovia..

https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/
https://www.dobre-napady.sk/omalovanky/velka-noc


Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych 

organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj počas prerušeného vyučovania na školách v čase 

mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania.

Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva.

• Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných 

dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej 

adrese helpdesk@iedu.sk.

http://www.ucimenadialku.sk/
https://outlook.minedu.sk/owa/tlacove@minedu.sk/redir.aspx?REF=k9IMvCYItAnqdtqffzTNzwkGpRcPp-8Ozm2gPxZp0StvKzeSuNDXCAFodHRwOi8vd3d3LnVjaW1lbmFkaWFsa3Uuc2s.
mailto:helpdesk@iedu.sk
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Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.

Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo 
svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. 

Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to 
aj s rodinnými príslušníkmi.

Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.





Nezabudni vyplniť Dotazník, ktorým čestne prehlasuješ že: 

• Máš/ Nemáš príznaky podobné chrípke ako sú horúčka, kašeľ, ťažkosti pri dýchaní?

• Si bol/nebol  v kontakte s osobou s COVID-19?

• Si bol /nebol v kontakte s osobou s podozrením na COVID-19?

• Si bol /nebol v kontakte s osobou, ktorá je alebo bola v karanténe?



Do práce príď oblečený  v pracovnom odeve

Do šatní vstupujte po jednom, ak musíte a nezabudni dodržovať odstup.

Vzdialenosť medzi zamestnancami min. 1 m



1. Pre vstup na parkovacie miesta v areáli spoločnosti pred rampou
2. Zavolajte skladníkom 
3. Chodiť v stanovenom čase do práce
4. Neparkujte mimo areálu v neurčených miestach 



ÚVZ SR na mieste

určenom pre vykonávanie merania pred vstupom: 

Povrch senzora musí byť čistý, čelo je čisté, suché a bez mejkapu

Bezkontaktný teplomer : umiestnite teplomer na stred čela do vzdialenosti 
1 – 5 cm od čela a odmerajte teplotu

Pyrometer : osoba sa  postaví pred snímač vo vzdialenosti od 5 - 20 cm, aby snímač mieril na čelo. Na displeji sa 
okamžite zobrazí meraná teplota



Osoba vykonávajúce meranie teploty?

Teplotu meria zaškolená osoba, ktorá vie obsluhovať bezdotykový teplomer 
Pred  samotným meraním si skontroluje stav a funkčnosť prístroja na meranie telesnej teploty.
Osoba,  ktorá je určená na výkon merania teploty musí mať nasadenú ochranný štít,  rúšku, okuliare a ochranné rukavice 



Ako vykonať meranie teploty?
• Do vestibulu vstupujú  maximálne dve 

osoby

• Odstup medzi dvoma osobami, ktoré 
čakajú na meranie teploty musí byť 
najmenej 2 metre, osoby musia mať 
prekryté horné cesty dýchacie tvárovým 
rúškom.

• Jedná osoba ide priamo do vyznačenej 
bielej  zóny určenej na meranie a druhá 
osoba čaká v diskrétnej žltej zóne

• V modrej zóne je osoba vykonávajúca 
meranie telesnej teploty 



Koho bezodkladne kontaktuješ?
a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby 

si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba 
telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112.

b) telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle 
buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky 
kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život 
ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) 
zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje linku 112.

Nonstop info linky ako postupovať v prípade podozrenia na nákazu COVID-19

RÚVZ Dolný Kubín - 0905 239 076, 0908 460 521 
RÚVZ Spišská Nová Ves - 0910 118 266   
ÚVZSR - 0917 222 682

Zvýšená teplota 



Zabezpečí sa dezinfekcia priestorov:
▪ Po odchode zamestnanca  miestnosť uzavrieme a dáme vydezinfikovať firmou na to 

určenou
▪ Okamžite dezinfikujeme aj všetky miestnosti kde sa vykonávalo meranie a kde sa 

zamestnanec presúval 



1. Zákaz vstupu bez rúška
2. Vstupujte po jednom
3. Dodržujte odstup
4. Používajte rukavice 



Vedel si, že rúško môže byť najviac kontaminovaná časť vášho odevu?

preto, 

noste si do práce minimálne dve

a po každom zložení si dajte druhé

a to prvé si choďte prežehliť.



• Neprechádzajte sa po kuchynkách bez rúška.

• Dodržujte zásady počas pitia a konzumácie jedál, a to:

• 4,5 metra vzdialení od druhého kolegu

• Umyte si ruky a potom sa môžete napiť

• Dodržiavať hygienu a dezinfekciu rúk  pred a pití, konzumácii jedál 



1. Snaž sa obmedziť fajčenie, pokiaľ je to možné.

2. Vo fajčiarskych priestoroch nesmiete byť dvaja!

3. Pred vstupom do fajčiarskej miestnosti použi malý dezinfekčný gél, umyte si poriadne ruky a použite jednorazovú 

papierovú utierku na otvorenie a odomknutie dverí, zložte si rúško.

4. Ak však vo fajčiarke uvidíte iného kolegu, musíte počkať kým dofajčí, nasadí si rúško a potom môžete ísť do fajčiarky vy.





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.





• Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.

• Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
o viac ako 20 % - 180 €
o viac ako 40 % - 300 €
o viac ako 60 % - 420 €
o viac ako 80 % - 540 €

• Štát poskytne bankové záruky vo výške 500 mil. € mesačne.

• Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.

• Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

• Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

• Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.



• Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil 
osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na webe 
Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).

http://www.socpoist.sk/




1. Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska. Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška

2. Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).

3. Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska 
na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, 
hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva 
zdravotníckeho zariadenia.

4. Počas Veľkonočných sviatkov sa zdržujte v úzkom rodinnom kruhu a zamedzte rodinným návštevám, jedná sa o 
núdzový stav.

5. O súčinnosť boli požiadané cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR, aby zvážili obmedzenie usporiadania a 
konania bohoslužieb, omší, náboženských stretnutí, pútí a slávností. Rovnako tak obmedzili používanie liturgických 
predmetov, spoločných modlitebných knižiek a predmetov, ktoré by mohli slúžiť na prenos vírusu a predišli 
vzájomnému fyzickému kontaktu.

6. Vláda požiada riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18.00 h. Takisto sa zavedie vysielanie školských 
spotov a online škola na RTVS.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf




Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.
Medzinárodná železničná doprava nebude premávať od 13. 3. 2020 od 7.00 hod.
Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. 3. 2020 premávať v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc.

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



