Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č.27, PSČ 036 80
Tel.: 043/4012931

Fax: 043/4134863

Číslo : RH 2020/007687_1

E-mail: ruvzmt@uvzsr.sk

IČO: 17335621

V Martine : 25.10.2020
Všetky školské a predškolské zariadenia
okres Martin a Turčianske Teplice

Postup pre školské a predškolské zariadenia pri riešení prípadu COVID-19 – aktualizácia č.1.
A/Pozitívne testovaný žiak:
1. Triedy, ktoré sa nepremiešavajú (nie je spoločná: zberná trieda, družina, krúžky, výučbové
bloky, spoločné stravovanie v jedálni...):
a. pokiaľ sa nachádza v kolektíve triedy pozitívny žiak, je nariadená celej triede karanténa
v celkovej dĺžke 10 dní od dňa posledného kontaktu (DPK) s pozitívne testovanou
osobou;
2. Triedy, ktoré sa premiešavajú (spoločne sa využíva viacerými triedami/žiakmi: zberná
trieda, družina, krúžky, výučbové bloky, spoločné stravovanie v jedálni,...):
a. všetci žiaci, zo všetkých tried, ktorí boli v kontakte - je im nariadená karanténa
v celkovej dĺžke 10 dní od dňa posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou;
3. Učitelia
a. 1 učiteľ učí len v triede, kde sa vyskytol pozitívny žiak (1. stupeň) + nezdieľa
spoločnú zborovňu s ďalšími učiteľmi – má nariadenú karanténu/domácu izoláciu
v celkovej dĺžke 10 dní od dňa posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou;
b. viacerí učitelia učia v triede, kde sa vyskytol pozitívny žiak – všetci učitelia, ktorí
prišli do kontaktu s pozitívnym žiakom majú karanténu v celkovej dĺžke 10 dní od
dňa posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou;
B/Pozitívne testovaný učiteľ/zamestnanec:
Karanténa/domáca izolácia sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré boli s pozitívne testovaným
zamestnancom/učiteľom v kontakte:
a. všetci učitelia zo spoločnej zborovne/zamestnanci školy, ktorí s pozitívne testovanou osobou
boli v kontakte (podľa definície „úzky kontakt“);
b. všetci žiaci, ktorých pozitívne testovaná osoba učila/s ktorou prišli do kontaktu;
c. všetci (aj externí pracovníci), ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou alebo
osobou chorou na COVID-19;
Prioritne kontaktom sa rozumie „úzky kontakt“ – viac ako 15 minút spoločne v jednej miestnosti,
vzdialenosť menej ako 1,5 metra.

Pozitívne testovaný zamestnanec školy, žiak prostredníctvom rodiča/zákonného zástupcu žiaka
obratom po doručenej informácii (Moje eZdravie) o potvrdenej pozitivite na ochorenie COVID-19
nahlási túto informáciu riaditeľovi školy.
Riaditeľ školy poskytne informácie obratom na RÚVZ so sídlom v Martine na t.č. 0910 196 754 a
0903 434 214.
Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine dohodnú s riaditeľom školy presný postup
zadávania nasledovných informácií :
- keď sa jedná o pozitívne testovaného žiaka:
o zaslať zoznam žiakov triedy, ktorú navštevuje,
o ak dochádza v škole k premiešavaniu tried, zaslať zoznamy všetkých žiakov a tried,
ktoré sú spolu premiešané (napr. družina, voliteľné predmety, atď.),
o poskytnúť aj údaje o iných činnostiach ktorých sa v škole zúčastňuje (napr.
nepovinne voliteľné predmety, krúžková činnosť, športové aktivity, atď.),
- keď sa jedná o pozitívne testovaného zamestnanca/učiteľa:
o zaslať zoznamy tried v ktorých vykonáva výučbu, zoznamy zamestnancov s ktorými
bol v úzkom kontakte,
V prípade výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení je tiež potrebné:
- mať vypracované zoznamy aj nepedagogických zamestnancov t.j. zamestnancov kuchyne,
upratovačky, školníci atď.,
- mať k dispozícii aj zoznamy externých zamestnancov školy,
Zoznamy žiakov, učiteľov, personálu (je potrebné príslušné zoznamy žiakov a personálu mať
vopred pripravené), ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou na COVID-19 v rozsahu
(tabuľka Microsoft excel):
meno priezvisko rodné
číslo

trvalé
bydlisko

telefonický
kontakt

u detí
zdravotná ošetrujúci/
telefonický poisťovňa zmluvný lekár
kontakt na
zákonného
zástupcu

na mailové adresy RÚVZ so sídlom v Martine (doporučujeme zaheslovať a heslo poslať osobitným
mailom):
mt.epid@uvzsr.sk
mt.olosova@uvzsr.sk
Spravidla pre všetky uvedené prípady nasleduje objednanie na testovanie najskôr na 5. deň od
DPK podľa kapacity MOM (umiestnená v UNM). Objednávanie na odber realizuje RÚVZ Martin.
O objednaní na testovanie bude doručená SMS každej osobe, ktorá je objednaná na odber
biologického materiálu (orofaryngeálny výter).
Karanténa/domáca izolácia končí dňom, uvedeným v zápisnici z epidemiologického vyšetrovania.
Karanténa sa netýka príslušníkov rodiny, žijúcich v spoločnej domácnosti.
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Telefonický kontakt:
Pracovné dni 8.00 – 15.00
043/401 29 24
043/401 29 27
0902 740 766
0910 770 754
0910 185 754
0910 196 754
0903 434 214
Žiadame vedenie školy zabezpečiť, aby boli všetci rodičia/zamestnanci... vždy presne informovaní,
či sú v karanténe/domácej izolácii (ktorá je povinná a kontrolovaná), ktorú nariadil Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (regionálny hygienik) ústne a následne zápisnicou
z epidemiologického vyšetrovania, alebo či bola výučba prerušená na základe rozhodnutia
štatutárneho zástupcu školy z prevádzkových dôvodov.
Súčasťou informácie pre všetkých rodičov/zákonných zástupcov žiakov, zamestnancov bude aj
informácia o:
1. trvaní karantény od – do;
2. či sa budú žiaci/zamestnanci testovať (iba v prípade, ak sa budú testovať, obdržia bližšie
informácie od odborných zamestnancov RÚVZ so sídlom v Martine telefonicky);
3. informácie v nasledovnom rozsahu:
Osoba, ktorej bola nariadená domáca karanténa/izolácia, alebo izolácia
v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény:
a. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:
horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b. zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa
rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských,
športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo
vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d. zdržať sa cestovania,
e. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo
prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.
Upozorňujeme, že domáca karanténa sa netýka ďalších členov domácnosti (pokiaľ
osoba v karanténe nejaví známky ochorenia), tí naďalej chodia do zamestnania. Avšak
musia dodržiavať všetky nariadené epidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením
COVID 19.
O prípadných zmenách budete včas informovaní.
Príloha: Potvrdenie_VLDD_2020_10_25.docx

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
regionálny hygienik
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