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so sídlom v Martine, [Il. Kuzmányh o č.27, PSČ 036 80

Číslo: F.íI202I!OO7750

Vybavuje: RH / MtlDr. Tibor Záborský, PhD., MPH

Vec: Postup školského a predškolského zariadenia
osoby na ochorenie COVID-19 alebo chorej
usmernenie.

V Martine: 18,1I.202I

predškolské a školské zariadenia
okresov Martin a Turčianske
Teplice

v prípade výskytu pozitivne testovanej
na ochorenie COVID-l9 v zariadeni -

Postup Školskóho a predškolského zariadenia v prípade vÝskytu pozitívne testovanei

školské zariadenie
rodičovlzákonných zástupcov
karanténne opatrenia na

preukázatelhým spósobom informuje všetkých
detí/žiakov/mladistvých, na ktoré §a vzťahujú

ochranu zdravia, a to najmá o nasledovných
skutočnostiach:

a. termín zákazu prevádzky triedy/školy (od začiat\<tl do konca
karantény/karanténnych opatrení) ;

b. rodiČia/zákonný zástupca následne počas určenej karantény sledujú zdravotný
stav detí;

c. rodiČia/zákonný zástupca v prípade ťskytu klinických príznakov ochorenia,
ktoré by mohli byt ochorením COVID-19 (nádcha, kašeť, bolesti hlavy, bolesti
kíbov, bolesti §valov, ...) vykonajú domáci Ag samotest na ochorenie COMD-l9,
v pdpade pozitívneho výsledku kontaktujú ošetrujúceho lekára, ktory rozhodne
o ďalšom postupe a následne ihned'oznámia túto skutočnosto škole;

d. predŠkolské/školské zariadenie údaje (informáciu o pozitírrnom v}sledku
domáceho Ag samotestu na ochorenie COVID-l9) zosumarizuje podťa tried a
oznámi na nÚVZ Martin mailovou formou na e-mailovú adresu regionálneho
hygienika a generálneho tajomníka RÚVZ so sídlom v Martine:
mt.zaborsky@uvzsr.sk; v kópii vedúcej odd. hygieny detí a mládeže.
mt.olosova@uvzsr.sk;

e. objednanie na RT-PCR test nÚVZ so sídlom v Martine vykoná len na základe
pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestu na ochorenie COVID-l9, a ktoré
sa budú nacbádzat v zoznamoch predškolskóho/ školského zariadenia, potvrdené
súhlasom rodlča/zákonného zástupcu (tzn. neobjednáva plošne všetkých žiakov, ani
učiteťov).

f. o výsledku RT-PCR testu RÚVZ so sídlom v Martine informovat' testované
osoby, ani rodičov/zákonných zástupcov spátne nebude, túto informáciu
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spro§tredkúva NCZI prostredníctvom telefónneho čísla alebo

pri prihlasovaní/objednávaní do aplikácie Moje eZdravie

doručených údaj ov zo dpovedá pred školské/škol ské zariadenie.

mailu uvedeného
za správnosť

nariadenÝch karanténnvch opatrení Ruvz so sídlom v Martine - postup :

a. rodiěialzákonný zástupca v pdpade pozitívneho v}sledku domáceho antigénového

testu kontaktujú ošetrujúceho lekára, ktoqý rozhodne o ďalšom postupe a ihneď

oznámia túto skutočnosť škole;

b. predškolské/školské zariadenie údaje (informáciu o pozitívnom v}sledku domáceho

antigénového testu diďaťa, žiaka) zosumarizuje podťa tried a oznámi na nÚVZ
Martin mailovou formou na adresy. mt.zaborshv@.uvzsr.sk a v kópii

mt.olosova@uvzsr.sk;

RÚVZ so sídlom v Martine v súčasnej zhoršujúcej sa situácii s výskytom a šírením
pandémie ochorenia COVID-l9 v okresoch Martin a Turčianske Teplice o všetkých
skutočnostiach uvedených v tomto oznámení komunikuje výhradne §o

školslcým/predškolským zariadením;
Všetky relevantné informácie v rozsahu tohto oznámenia poskytuje rodičom/zákonným
zástupcom výhradne školské/predškolskó zariadenie.

Doručí sa:
Predškolské a školské zariadenta okresov Martin a Turčianske Teplice
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