Odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením
koronavírusu COVID-19
Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v oblastiach, označených
ako rizikové oblasti so šírením koronavírusu COVID-19 alebo ste boli v kontakte
s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky
informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej
izolácii najmenej 14 dní od poslednej možnej expozície.
Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, neprivádzajte ho do
ambulancie primárneho pediatra. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne
kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 682 alebo
regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho
dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od
ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú
kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú
spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa
s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte
ostatných členov rodiny rúškom.
Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom
alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné
predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.
Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy,
nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne
antibiotiká – bez odporúčania pediatra.
Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou
alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos
dlaňou).
Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na
tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.
Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20
sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu.
Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti.
Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne
s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Nový koronavírus nie je pre deti
nebezpečnejší ako chrípka, odporúčané sú
rovnaké postupy, ktoré by mali platiť aj pri
ostatných infekčných ochoreniach.

