Tlačová správa Handlová 2.3.2020
Informácie pre rodičov a obyvateľov mesta Handlová ku COVID-19
koronavírus. Buďte zodpovední!
Zákon neumožňuje zriaďovateľom, ani vedeniu základných škôl, aby vyhlásili
karanténu pred tým, ako ju vyhlási Úrad verejného zdravotníctva. Zriaďovateľ
základných škôl – mesto Handlová a školy vyzývajú k zodpovednosti všetkých, ktorí sa
zdržovali v postihnutých oblastiach. (Čína, Taliansko – najmä v regióne Lombardy, Južná
Kórea, Irán)
Ivana Kováčiková zo Spoločného školského úradu v Handlovej dopĺňa: „Je vždy na
rozumnom zvážení rodičov, či dieťa pošlú do školy, ak boli v postihnutých oblastiach. Našim
cieľom je nerobiť paniku, riadiť sa relevantnými informáciami z RÚVZ a usmernením
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a apelovať na rodičov, aby zvážili, či vyjmú
dieťa z povinnej školskej dochádzky a zároveň nezvyšovali riziko šírenia ochorenia.“
V Handlovej sa dnes 2.3.2020 konalo stretnutie s riaditeľmi ZŠ, šk. zariadení a vedenia mesta
Handlová k téme šírenia COVID-19, koronavírusu. Riaditelia ZŠ informovali, že konajú na
základe usmernenia v súvislosti so šírením uvedeného vírusu od Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktoré im bolo doručené v piatok 28.2.2020, z ktorého citujeme:
„V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období
z oblasti, kde sa potvrdil výskyt COVID-19 - koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších
14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí
neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých
výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.“
V ostatných prípadoch, (MŠ, CVČ, ZUŠ, súkromné školy), je na zvážení riaditeľa školy po
dohode so zákonným zástupcom dieťaťa, či dieťa bude navštevovať zariadenie. V prípade
MŠ funguje inštitút tzv. ranného filtra, kedy je učiteľ oprávnený pri akomkoľvek podozrení na
zhoršenie zdravotného stavu dieťa neprijať.
Vo všetkých školách na území mesta riaditelia už pred prázdninami urobili opatrenia na
zvýšenie hygieny, t.j. zvýšená dezinfekcia kľučiek, toaliet a pod. Takéto preventívne opatrenia
sú prijaté aj na MsÚ Handlová.
V prípade, že občania majú podozrenie alebo potrebu informovať sa k téme COVID -19 koronavírus, odporúčanie Okresného úradu v Prievidzi, Odboru krízového riadenia je
kontaktovať linku 112, alebo v pracovných dňoch, v pracovnej dobe tel. číslo RÚVZ Prievidza
so sídlom v Bojniciach 046/5192026. Volať môžete NON STOP linky zriadené Úradom pre
verejné zdravotníctvo Bratislava 918 659 580 a 0917 222 682. Telefónne čísla sú zverejnené
aj na stránke mesta. Viac na www.uvzsr.sk
ODPORÚČANIA PRE ĽUDÍ PRICHÁDZAJÚCICH Z OBLASTÍ VÝSKYTU OCHORENIA COVID-19 (koronavírus)
z www.uvzsr.sk
Príznaky ochorenia: horúčka na 38 °C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava.
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:
kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
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
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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
ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného
rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné
vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:
umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie 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
ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia
liečte v samostatnej izbe
v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
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