Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia testu na COVID-19
a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti
Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba
dodržiava:
 izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie
fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na
izoláciu
 zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania
 v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce
v spoločnej domácnosti
 o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára
pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod.
 denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z
príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu)
 denné meranie a zaznamenávanie teploty
 prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
 všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid
19 pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“
1. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla,
dýchavičnosť, horúčka) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo
územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.
2. Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s
a. s nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
b. odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti
s diagnostikou ochorenia COVID -19,
c. nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na
ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby, osoba v izolácii je pri
zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty
prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím
chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk, (v zmysle Vyhlášky č. 67/2020 Úradu
verejného zdravotníctva SR)
d. účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne
klinické príznaky ochorenia, osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade
povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné
dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo
s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

