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KORONAVÍRUSU SARS – COV – 2 NA SLOVENSKU
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1. ČO JE COVID-19?
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019.
Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové
infekcie. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, môže však byť aj dlhší.

Aké sú príznaky ochorenia?
•
•
•
•
•
•
•

horúčka nad 38°C
kašeľ
sťažené dýchanie
bolesť svalov
bolesť hlavy
únava, malátnosť
strata čuchu a chuti

OBEC MALÉ ZÁLUŽIE
INFORMUJE:

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
• Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo
a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
• Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
• Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju
zahoďte do koša.
• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
• Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku
sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
• V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
• V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,...), používajte jednorazové
rukavice.

Kedy pacienta možno považovať za vyliečeného
Pacient s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorému ustúpili príznaky ochorenia, musí byť ešte
dva týždne v karanténe. Ak následne neprejavuje žiadne známky ochorenia, musí byť ešte dvakrát
negatívne testovaný, až potom oficiálne prekonal ochorenie.
Osoby, ktoré boli v povinnej 14-dňovej domácej karanténe z preventívnych dôvodov, napríklad z
dôvodu návratu zo zahraničia a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, sa môžu vrátiť do bežného
života bez potreby následného testovania.

Prevencia
V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje
vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.
Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
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2. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA

ČO MUSÍTE VEDIEŤ
O COVID-19

Pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19 platia protiepidemické opatrenia založené
na najnovších dostupných znalostiach o tomto ochorení:

Prevencia pred ochorením COVID-19:
1. Časté a dôkladné umývanie rúk
2. Nosenie rúška
3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek,
ktoré po použití zahodíte do koša
4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu
ľuďom s príznakmi nádchy alebo
chrípky, dodržiavanie minimálne
dvojmetrovej vzdialenosti od
každého, kto kýcha alebo kašle
5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou
koncentráciou ľudí
6. Pravidelná dezinfekcia povrchov,
pracovných plôch a pomôcok
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte
hygienické
pravidlá
v maximálne
možnej miere,
chráňte seba
i ostatných.

Pred ochorením COVID-19 neochráni:
1. Pitie horúcej vody
2. Nosové kvapky a kloktanie
3. Fajčenie

Nepoužívajte
na umývanie
rúk chlór!
Prípravky
s chlórom
sú určené na
dezinfikovanie
povrchov!

4. Pitie alkoholu
5. Cesnak
6. Antibiotiká
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• Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného času
je 5 až 6 dní.
• Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už
pred nástupom prvých príznakov.
• Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
• Na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne (nemocničné) šírenie
ochorenia na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie
protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.
Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte sú:
• Dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný
dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom COVID-19 a nariaďuje ich
príslušný Regionálny úrad verejného zdravia (RÚVZ).
• Nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie spôsobené koronavírusom
SARS-CoV-2 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka).
• Zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí).
• Zákaz cestovania.
• Izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu
domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi
pre získanie infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.
• Obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy.
• V prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi
a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi.
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3. COVID-19: DÔKLADNE UMYTÉ RUKY
OCHRÁNIA ZDRAVIE
Dodržiavaním základných hygienických
návykov, najmä dôkladným umývaním
rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.
Pravidlá pre čisté 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:
- naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
- preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne
- trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne
- uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň
- krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
- spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.
6
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FAKTY O TVÁROVOM RÚŠKU Z LÁTKY


ideálnym materiálom na výrobu tvárového rúška je bavlna alebo husto tkaná látka,



čas nosenia je 1 – 2 hodiny, ak ideme medzi ľudí na dlhší čas, je potrebné si rúško
obmieňať,
! S dlhšou dobou nosenia sa účinnosť tvárového rúška znižuje !



príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne
skupiny ľudí.
• Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.
• Vláda zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť nebezpečné (chorý človek,
ktorý používa respirátor s výdychovým ventilom, vydychuje infikovaný vzduch). Respirátory budú
k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov.

tvárové rúško z látky je po použití potrebné vyprať v práčke na 60 °C s bežne

KARANTÉNA a CESTOVANIE

dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho vyvariť v teplej vode (100 °C) po

• Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie
laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa týmto osobám
nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim
v spoločnej domácnosti.

dobu 5 minút,
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po usušení je potrebné tvárové rúško z látky vyžehliť z oboch strán suchým teplom.
! Pri žehlení nie je vhodné používať paru !
Tvárového rúška sa počas nosenia
nedotýkame. Manipulujeme s ním
prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok.
Okrem nosenia tvárového rúška
nesmieme zabúdať na hygienu rúk!

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

• Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
• Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).
• Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť
mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných
životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti,
zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
• Vláda vyzýva rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým
rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
• Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch,
a to od 9.00 h do 12.00 h.
• Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19
vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby
radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými

tehotné ženy,
osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby
s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest,
srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou
poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu
v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými
závažnými zdravotnými stavmi (potvrdenie o tomto zdravotnom stave sa doloží dodatočne
bezodkladne správou od lekára),
• osoby nad 75 rokov,
• osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu
a osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od
6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.
Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia
v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s nimi v spoločnej domácnosti.
• Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
• poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
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Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, Státní zdravotní ústav

4. ODPORÚČANIA A NARIADENIA
PRE OBČANOV

•
•
•

Obec Malé Zálužie
informuje:

poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
• Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám,
ktoré v období od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb,
ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény
pre COVID-19.
Povinná karanténa sa nevzťahuje na:
• vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za
účelom nakladania a vykladania tovaru,
• posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave
alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
• členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je
nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej
republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia
alebo vyloženia leteckého nákladu
• členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný
na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov,
repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky,
• vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb
na územie Slovenskej republiky,
• rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej
doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy
medzinárodných nákladných vlakov,
• vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu,
posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných
pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za
predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto
začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia
preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými
údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
• vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky
vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
• zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia.
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ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY
NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS
TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
Ak sa u Vás v priebehu letu vyskytnú
príznaky respiračného ochorenia, okamžite
to oznámte palubnému personálu.
V prípade, ak už ste na letisku, neopúšťajte
priestor letiska a vyhľadajte stálu lekársku
službu na letisku.
Ak už ste doma, nikam nechoďte. Vyhnite
sa kontaktu s ostatnými ľuďmi.
Telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo
lekársku pohotovostnú službu. Informujte
ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.
Často si umývajte ruky mydlom a vodou.
Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné
prostriedky na báze alkoholu.
Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou
alebo použite rukáv, nie ruky!

Spracoval Státní zdravotní ústav, Praha podle CDC, USA
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5. OPATRENIA PRIJATÉ OBCOU
MALÉ ZÁLUŽIE PLATNÉ NA ÚZEMÍ OBCE
MALÉ ZÁLUŽIE PRE VŠETKÝCH OBČANOV
• občanom boli zabezpečené bavlnené rúška do každej domácnosti po viac kusov a v prípade
potreby si ich naďalej môžete žiadať na obecnom úrade,
• zabezpečené boli dezinfekčné prostriedky na plochy do domácnosti a dezinfekčné gély na ruky,
• na autobusovej zastávke je umiestnený dávkovač dezinfekcie,
• do každej domácnosti boli zabezpečené jednorazové rukavice vo väčšom počte,
• detské ihrisko, posilňovňa – zákaz navštevovania,
• multifunkčné ihrisko – bezkontaktný šport - tenis – prístupné po 21.04.
• knižnica – po dohode so starostkou - prístupné 21.04.
• každý druhý deň sa dezinfikujú verejné priestranstvá a to hlavne autobusové zastávky a podľa
potreby dom smútku,
• zabezpečený je dovoz do domu potravín a liekov,
• objednaný generátor ozónu, ktorým sa budú dezinfikovať verejné budovy a domácnosti,
• sprievodný leták o Covid 19 do každej schránky.

6. “DRIVE-THROUGH” TESTOVANIE NA
OCHORENIE COVID-19
Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Vyšetrenie
nie je hradené zo zdravotného poistenia a pacient si ho hradí sám ako samoplatca.
Kompletné Drive-through vyšetrenie a odber vzorky prebieha priamo z vášho osobného auta,
ktorým prídete do jedného z našich odberových miest.
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•
•
•
•

Vyberte si miesto a termín odberu.
Zrealizujete online platbu.
Vyšetrenie realizované formou výteru z hrdla a výteru z nosa
Výsledok vyšetrenia Vám bude doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.

Pokyny pred odberom
• Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo
spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
• Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
• Identifikujte sa platným občianskym preukazom.
• Príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto.
• Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.
Testovanie na ochorenie COVID-19 je určené pre ľudí od 10 rokov. V prípade, ak pacient ešte nemá
18 rokov, je potrebné, aby prišiel v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber
biologického materiálu svojho dieťaťa.
Pre obmedzenia odporúčame sledovať usmernenie hlavného hygienika www.uvzsr.sk.
Odbery na základe odporúčania lekára
Každý, kto chce absolvovať odber na základe odporučenia lekára cez mobilné odberové miesto drivethrough, musí mať vygenerovaný jednoznačný identifikátor COVID-19-PASS podľa platného
odborného usmernenia MZ SR.
V prípade otázok o koronavíruse kontaktujte infolinku 02/3301 0808 v čase od 8.00 do 18.00.

Ako testovanie prebieha
Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR
s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je
vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu,
pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu.

Dôležité informácie
• Drive-through testovanie je možné absolvovať len osobným autom.
• V prípade viacerých osôb v aute, ktorí sa chcú testovať, je potrebné, aby si každá osoba zakúpila
vyšetrenie samostatne.
• Objednať sa môžete deň vopred vždy do 18.00 (vyšetrenie absolvujete nasledujúci deň).
• Skontrolujte si zadané telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
• Testovanie je dostupné v Bratislave, Nitre, Malackách, Košiciach, Trnave, Poprade a Prievidzi.
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Nové termíny testovania pravidelne pridávame na našom Facebooku a Instagrame facebook.com/
medirex.sk, instagram.com/medirex_lab
Je potrebné vyplniť údaje osoby, ktorá bude testovaná, aby sme ju
pri odbere vedeli identifikovať a doručiť jej výsledky.

“Drive-through”

testovanie na ochorenie COVID-19
Objednajte sa do jedného z dostupných odberových miest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 901 01 TERMÍNY VOĽNÉ
Poprad, Športová 1, 05801
Prievidza, Nábrežná 5, 97101
Trnava, Starohájska 2, 91701
Bratislava (2 pobočky)
Mytna 5, Mýtna 5 TERMÍNY VOĽNÉ
Galvaniho 17/C, Galvaniho (GBC 4) 17/C
Nitra,
Novozámocká 67, 949 05
Mýtna 5
Galvaniho (GBC 4) 17/C
Košice, Magnezitárska 2/B, 040 13
Piešťany, Rekreačná 2, 92101
Cena vyšetrenia 70€

OBEC MALÉ ZÁLUŽIE
INFORMUJE:

PRVÁ POMOC
zamestnancom, firmám a SZČO
1 Štát preplatí 80 % platu zamestnanca

firmám, ktorých prevádzky sú povinne
uzavreté.

2 Príspevky pre SZČO
a zamestnancov podľa
poklesu tržieb firmy.

> 20 %
> 40 %
> 60 %
> 80 %

180 eur
300 eur
420 eur
540 eur

3 Poskytnutie bankových záruk

vo výške 500 mil. eur mesačne.

4 Pre zamestnancov v karanténe

a rodičov na OČR, bude hradených
po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.

5 Odklad platby odvodov

za zamestnávateľa pri poklese tržieb
o viac ako 40 %.

6 Odklad preddavkov dane z príjmu

pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

7 Možnosť započítania si doteraz

neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane.
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DRUHÁ POMOC
občanom, firmám a SZČO
1

2

3

ODKLAD SPLÁTOK
úverov až do 9 mesiacov
pre občanov.
ODKLAD SPLÁTOK
úverov až do 9 mesiacov
pre SZČO, malé a stredné
podniky.
Zvyšovanie rámca
bezkontaktných platieb
z 20€ na 50€.
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7. DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Úrad vlády SR zriadil a sfunkčnil dve kontaktné adresy, ktoré prispejú k väčšej informovanosti
o situácii s COVID-19 v SR:
koronachcemvediet@vlada.gov.sk - informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné
dohľadať na iných webových sídlach
koronachcempomoct@vlada.gov.sk - adresu môžu využiť tí, ktorí chcú byť akýmkoľvek spôsobom nápomocní
v boji proti koronavírusu, napr. ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a pod.
Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo linku určenú výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

0911 989 989 helpdeskkorona@health.gov.sk
Call centrum
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

0917 222 682

Nitra Regionálny úrad verejného zdravotníctva

0948 495 915

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú
nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a
minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie.
Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú
ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce,
ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na
služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.
Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci.
S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na
číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších
občanov, odkázaných na pomoc okolia.
Samosprávy, ktoré prejavia záujem o finančnú podporu, sa môžu obrátiť na Nadáciu TA3 elektronicky a kontaktovať
ju na adrese nadacia@ta3.com. O rozdelení prostriedkov zo zbierky bude rozhodovať 5 členná komisia, zložená z
troch zástupcov Nadácie TA3 a dvoch predstaviteľov ZMOS. Príspevok na financovanie tejto služby, respektíve úhrada
nákladov, ktoré vzniknú samosprávam pri zabezpečovaní tejto služby pre svojich občanov, nie sú nárokovateľné.
Peter Káčer, správca Nadácia TA3
Branislav Tréger, predseda ZMOS
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FOTKY ZO ŽIVOTA OBCE POČAS COVID - 19
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POĎAKOVANIE
V SÚVISLOSTI SO ZABEZPEČENÍM VŠETKÝCH OPATRENÍ POMÁHALI ĽUDIA NEZIŠTNE
A PRETO MI DOVOĽTE, ABY SOM SA IM TOUTO FORMOU POĎAKOVALA:
- BEÁTA KRČMÁRIKOVÁ, JANKA JUŠŠÍKOVÁ – ŠITIE RÚŠOK,
- ŠTEFAN KUBÍK – UMIESTNENIE DÁVKOVAČA NA DEZINFEKCIU,
- PETER NOVOTNÝ, ALENA BUČEKOVÁ – DODANIE BAVLNENÝCH LÁTOK,
- NADÁCIA TA3 – FINANČNÁ POMOC VO VÝŠKE 2 000,- (ZATIAĽ NÁKUP JEDNORÁZOVÝCH RUKAVÍC,
DEZINFEKČNÉHO POSTREKOVAČA, GENERÁTORA OZÓNU, TLAČ INFORMAČNEJ BROŽÚRKY)
- DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE – DOVOZ POTRAVÍN DO DOMU
VŠETKÝM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM ZA OCHOTU POMÔCŤ
STAROSTKA OBCE
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