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Všeobecné odporúčanie pre výkon pracovnej činnosti 
APZ v teréne 

 
Ísť príkladom pre ostatných a zároveň primárne dbať o vlastnú bezpečnosť. To znamená dodržiavať 
inštrukcie na spomaľovanie šírenia nákazy a odporúčané postupy v prípade podozrenia prepuknutia 
nákazy u seba alebo iného člena domácnosti. Podrobnejšie informácie je možné nájsť v ďalšej časti 
dokumentu „Informačný materiál ako sa chrániť“. 
 

Odporúčaný postup v prípade kontaktovania zo strany klientov 

Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti) odporúčame: 
➢ Komunikovať s klientom telefonicky 
➢ Upokojiť klienta 
➢ Informovať ho o nutnosti domácej karantény 
➢ Požiadať ho, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti 
➢ Požiadať ho a aby bezodkladne telefonicky kontaktoval svojho lekára a príslušnú RÚVZ linku, 

prípadne telefonát vybaviť za neho + nechať mu telefonický kontakt na seba pre prípad 
ďalších súvisiacich otázok a problémov 

 
Ak ide o otázky ohľadne koronavírusu bez obáv z prebiehajúcej nákazy seba alebo iného člena 
domácnosti, poskytnúť všeobecné informácie z INFORMAČNÉHO MATERIÁLU. 
 
Ak ide o kontakt v súvislosti s iným ochorením, ktoré NIE JE akútne (bez príznakov bezprostredného 
ohrozenia života: viď INFORMAČNÝ MATERIÁL), odporučiť alebo pokúsiť sa o riešenie problému 
prostredníctvom telefonátu. 
 
Ak ide o kontakt v súvislosti s iným ochorením, ktoré JE akútne (s príznakmi bezprostredného 
ohrozenia života), asistovať s privolaním rýchlej záchrannej služby. 

 
Postup v prípade kontaktovania zo strany RÚVZ, obce alebo mesta, TSP alebo zdravotníckych 
pracovníkov  
Ak ide o zisťovanie informácií o zdravotnej situácii v osídlení, zdieľať vedomosti získané v rámci 
samostatnej práce. 
 
Ak ide o žiadosť o pomoc v teréne, odpovedať, že akékoľvek zapojenie je potrebné najskôr 
prekonzultovať s KAPZ, pretože APZ nedisponujú ochrannými pracovnými pomôckami a pre epidémiu 
koronavírusu momentálne pracujú v obmedzenom režime. 

 
Postup v prípade kontaktovania zo strany iných organizácií alebo médií 
Presmerovať komunikáciu na vedenie organizácie, neposkytovať médiám žiadne informácie.  
 
 

              

NASLEDUJE PRÍLOHA: INFORMAČNÝ MATERIÁL: AKO SA CHRÁNIŤ 
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Informá cie o 
 COVID  - 19 

Aký je prameň pôvodcu nákazy ochorenia COVID-19? 

Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. 
Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na 
spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. 
 

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19? 

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu (kvapôčková 
infekcia).  
Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky: 

- teplota nad 38 °C  

- kašeľ, nádcha 

- bolesť svalov 

- bolesť kĺbov 

- sťažené dýchanie 

- pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc 

Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. 

Ako sa lieči ochorenie COVID-19? 

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. Neúčinkujú naň 
antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa 
zahajuje podporná liečba, ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne 
dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta. Väčšina ľudí, ktorí 
sa nakazia, má mierny priebeh ochorenia a zotaví sa. U starších ľudí, osôb s oslabenou imunitou či 
pridruženými chronickými ochoreniami je väčšia pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu ochorenia.  

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím? 

Ľudia sa môžu nakaziť najmä od osôb, u ktorých bol koronavírus potvrdený. Ochorenie sa prenáša 
malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje. Hlavný spôsob 
prenosu sú kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. Prenos ochorenia od bezpríznakovej osoby nie je 
vylúčený. V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste 
neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, alebo ste neboli v kontakte s osobami s 
podozrením na ochorenie COVID-19, ide s veľkou pravdepodobnosťou, vzhľadom na prebiehajúcu 
chrípkovú sezónu, o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie, a 
preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. 
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Do lež ite  kontákty 
 

Non-stop infolinka Národného centra zdravotníckych informácií: 0800 221 234 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:   0917 222 682 

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa sídla: 

Banská Bystrica:  0918 659 580 

Bratislava:   0917 426 075 

Nitra:   0948 495 915 

Trnava:   0905 903 053 

Trenčín:   0911 763 203 

Košice:   0918 389 841 

Prešov:   0911 908 823 

Žilina:   0905 342 812 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pokiaľ Vás bude klient kontaktovať s tým, že sa nedovolal na Call 
centrum RÚVZ, tak je potrebné ho informovať a motivovať, nech 
sa skúša dovolať opakovane. Je dosť možné, že pracovníci Call 
centra sú momentálne zaneprázdnení.  
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AKO SA CHRA NIŤ  

Kedy si umývať ruky: 
• po každom návrate domov (do práce...) z 

vonkajšieho prostredia 

• pri akomkoľvek pocite nečistých rúk 

• po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy 

• pred, počas a po príprave jedla 

• pred konzumáciou jedla 

• po každom použití toalety 

• pred manipuláciou s bábätkom a po výmene 

znečistenej plienky 

• po manipulácii so zvieratami a ich krmivom 

• po manipulácii s odpadom a odpadovým košom 

• pred a po návšteve nemocnice, lekára 

Oči, ústa a nos: 
• Nedotýkajte sa neumytými rukami      

očí, úst a nosa 
 

 

Kašľať a kýchať: 
• Do vreckovky (jednorazovej) 

• Do ohnutého lakťa 

• Vreckovku zahodiť do uzavretého koša 
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Vzdialenosť od ostatných 
• Dodržujte odstup aspoň 1 meter od chorého, kýchajúceho a kašľúceho  

• Vyhýbajte sa priestorom kde je veľa ľudí 

 

 

  

  

 

Ochranné rúška 
 

• Nosenie ochranného rúška a respirátora má 

význam u chorej osoby s respiračným 

ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa 

zdržuje v blízkosti človeka s respiračným 

ochorením 

 

 

V prípade choroby 
 

• Ak ste chorý, zostaňte doma 

• Telefonicky kontaktujte svojho 

ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší 

postup liečby 

http://www.esf.gov.sk/
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Povrchy a ako ich dezinfikovať 

 

• Dávajte si pozor na predmety, ktorých sa 

bežne dotýkate 

o  Kľučky 

o  Zvončeky 

o  Vypínače 

o  Vodovodné batérie 

o  Nákupné vozíky 

 

• V rámci domácnosti dezinfikujte povrchy 

prostriedkami s obsahom chlóru a jódu  
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Ako si dôkladne umyť ruky 
1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd. 

2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla. 

3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane 

pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov 

a opačne. 

4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne 

zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani. 

5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne. 

6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky 

a opačne. 

7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo 

čistým uterákom. 

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu: 

1. Naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch 

rúk. 

2. Preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany 

prstov a opačne. 

3. Trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne. 

4. Uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň. 

5. Krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne. 

6. Spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň 

a opačne. 

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.  (grafické znázornenie na poslednej strane) 

  

http://www.esf.gov.sk/


Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava /// info@zdraveregiony.eu 

 
 
 

   

www.esf.gov.sk 
www.minv.sk 

INFORMAČNÝ MATERIÁL 

 

http://www.esf.gov.sk/

