Prerušenie vyučovania v základnej škole a v materskej škole Podzávoz
Preventívne pristupujeme k zatvoreniu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca
Krízový štáb mesta Čadca prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca (materské školy, základné školy,
základné umelecké školy, centrá voľného času), a to od zajtra 12. do 18. marca 2020.
Chceme upozorniť a apelovať na občanov mesta, že voľno v práci, škôlkach a školách
neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, či stretávať na verejnosti. Mesto Čadca
ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia.
Zajtrajším dňom sa z prevencie a dezinfekcie priestorov zatvára Mestský úrad v Čadci
a príspevkové organizácie mesta s tým že život v meste ostane zachovaný: vývoz smetí,
činnosť mestskej polície. Činnosť organizácii sa obnoví 16. marca 2020. Chceme poprosiť
občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického
vybavovania.
Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní
a nepodliehali panike.

Dôležité kontakty





ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, tel.číslo: +421 917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812
Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234
email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Praktické informácie
Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku
kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):










umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie
je 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,
dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle
alebo kýcha,
zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou
ľudí,
v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
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,



ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára,
ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko








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 počtm ľudí.
ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie,
bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte 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, kde 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

Pre navrátilcov zo zahraničia bude platiť povinná karanténa
Hlavný hygienik zároveň vyhlási povinnú karanténu pre ľudí, ktorí sa vrátia zo štyroch krajín
(Čína, Irán, Južná Kórea a Taliansko) s rozširovaním infekcie a tí budú musieť byť v povinnej
domácej karanténe. Ak by príkazy nesplnil, hrozí mu maximálna sankciu vo výške 1 650 eur.
Všeobecní lekári majú špeciálne kódy, ktoré pošlú na Sociálnu poisťovňu po tom, ako
potvrdia domácu karanténu pracovníkom, a tí tak nebudú musieť navštíviť lekára ani sociálnu
poisťovňu osobne

Najčastejšie kladené otázky
Viac otázok a odpovedí nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Správy od štátnych orgánov
Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra SR v tejto súvislosti odporúča
mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia





obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej
pôsobnosti
odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť
hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia
potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh
preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej
stránke

Ak to nie je nutné, nenavštevujte úrady

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady,
využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky
informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných
úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli
zodpovední a disciplinovaní!

