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K dnešnému dňu bolo na Slovensku 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 nie je možné vylúčiť 

zanesenie nového koronavírusu aj na naše územie.  
 

Opatrenia prijaté na Slovensku  

 

➢ Všetky RÚVZ a kľúčové rezorty disponujú usmerneniami o správnom manažmente pacienta, 

vrátane postupu na diagnostiku ochorenia a návodu na odber biologického materiálu; 

➢ Bolo realizovanú cvičenie na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave a na vybraných hraničných 

priechodoch, vo vybraných nemocniciach za účasti záchranárskych zložiek so zameraním sa na 

špeciálnu izoláciu a hospitalizáciu pacienta; 

➢ Od 25.02.2020 všetci pasažieri prilietajúci do Bratislavy z Talianska budú kontrolovaní z 

pohľadu ich zdravotného stavu. Na palube lietadla sú povinní vyplniť formulár, ktorí obdržia 

od posádky lietadla. Formulár bude slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie 

osôb, v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným 

ochorením COVID-19; 

➢ Boli zriadené informačné tabule s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. 

Štefánika v Bratislave; 

➢ Vydanie 4 informačných letákov v súvislosti s COVID-19 pre verejnosť a zdravotníckych 

pracovníkov (všetky v prílohe mailingu); 

➢ K otázkam verejnosti o ochorení COVID-19 bolo zriadené call centrum 

na Úrade verejného zdravotníctva SR a na všetkých krajských 

regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. 

 

 

Dňa 27.02.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 

a ako uvádza ÚVZ SR na svojej webovej stránke, boli zavedené nové opatrenia:  

 

➢ Od 28.02.2020 bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná 

kontrola pasažierov – meranie teploty; 

➢ Bude pripravená mediálna kampaň pre občanov zameraná na účinnú prevenciu a komplexnú 

informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19; 

➢ Dočasne budú obmedzené konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým 

koronavírusom;  

➢ Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom 

COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii.  

➢ Od 29.02.2020 budú zavedené kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, 

cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu 

ochorenia COVID-19; 

➢ Nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach; 

➢ Projekt na izolované umiestnenie pacienta do izolovaného mestečka v Lešti – s kapacitou 2500 

osôb; 
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Vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu je odporúčané dodržiavať preventívne 

opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie 

COVID-19: 

➢ Umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nemáte k 

dispozícii mydlo a vodu, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu; 

➢ Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami; 

➢ Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne 

ju zahoďte do koša; 

➢ Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky; 

➢ Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; 

➢ Doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe; 

➢ V domácnosti aj na pracovisku dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

Po návrate zo zasiahnutej oblasti:  

➢ Kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate; 

➢ Dôkladná hygiena rúk, zvýšená dezinfekcia povrchov v domácnosti, kašlanie a kýchanie do 

papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša; 

➢ Obmedzenie návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí; 

➢ 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; 

➢ V prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré 

určí ďalší postup liečby; 

➢ Domáca izolácia po dobu 14 dní - ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na 

nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu. 
 

 
 

Pre viac informácií:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  

www.uvzr.sk 

 

Priebežné aktuálne informácie uverejňuje na svojom webe aj Úrad verejného zdravotníctva SR 

na oficiálnej stránke www.uvzsr.sk. Informácie v mailingu sú primárne čerpané zo stránky ÚVZ SR.  
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