
Zasadnutie krízového štábu Obce Podolie 

 

Dňa 10.3.2020 sa uskutočnilo na obecnom úrade zasadnutie krízového štábu  Obce Podolie 

 

Na úvod stretnutia boli prítomní oboznámení s kritickou situáciou, ktorá vznikla ohľadne 

prevencie šírenia ochorenia coronavírusu. 

 

Krízový štáb obce dáva nasledovné odporúčania: 

1.  Riaditeľke ZŠ s MŠ Podolí doporučuje  udeliť riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ a deti 

MŠ Podolie  v termíne od 11.3.2020 – do 13.3.2020. 

Nástup do ZŠ a MŠ bude 16.3.2020 v prípade, že sa situácia nezhorší. Pri nástupe do školy 

odporúčame prijať tieto opatrenia: 

- v rámci prevencie vykonať komplexnú dezinfekciu všetkých priestorov ZŠ s MŠ 

Podolie 

- zakázať vstup všetkým osobám do budovy školy (neplatí pre žiakov a zamestnancov 

školy) do odvolania! 

- po nástupe do školy odporúčať rodičom neposielať deti do školského kolektívu 

s príznakmi akéhokoľvek ochorenia 

- odporúčať rodičom, aby pristupovali k danej situácii zodpovedne a s rozvahou a aby 

plnili odporúčania vydané Úradom verejného zdravotníctva SR 

Krízový štáb  zasadne opätovne podľa potreby pokiaľ sa zmení situácia na Slovensku, prípadne 

bude potrebné prijať ďalšie preventívne opatrenia. 

Doporučuje občanom sledovať informačné prostriedky obce a dotknutých organizácií. 

 

2.   

- zakazuje organizáciu spoločenských , kultúrnych , športových podujatí v pôsobnosti 

obce 

- odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť 

hromadné podujatia , pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia 

- informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh 

preventívne odporúčania úradu verejného zdravotníctva uvedené na príslušnej 

internetovej stránke www.uvzsr.sk 

 

3. Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku 

kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne 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 

http://www.uvzsr.sk/


• 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 chorí, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 

ďalší postup liečby 

 

Odporúčania pre tých čo cestovali: 

 

• 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 počtom ľudí 

• ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým coronavírusom, 

môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní 

• ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť 

hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú 

službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. 

 

 

 

V Podolí, dňa 10.3.2020 


