
Koronavírus – usmernenie Súkromného centra 
voľného času „Majáčik“ pre deti navštevujúce 
krúžky  

 

V súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19 a na základe usmernenia o Ministerstvo školstva SR zo 

dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 vydávame nasledovné usmernenie pre deti navštevujúce krúžky 

SCVČ : 

V prípade, že sa dieťa resp. jeho najbližší  vrátili  z oblastí  v tuzemsku alebo v zahraničí , kde sa potvrdil 

výskyt koronavírusu , musia si takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný 

stav. 

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia 

uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za 

obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa 

jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie! 

Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a 

vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho 

kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými 

rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou. 

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú  príznaky  ochorenia  len z dôvodu, že boli na pobyte v 

oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.  

V ostatných prípadoch (napr. materská škola, centrum voľného času) je na zvážení riaditeľa školy po 

dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného 

ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov. 

V zmysle vyššie uvedeného  apelujeme na rodičov, aby neposielali dieťa na krúžok s príznakmi ochorenia. 

Tento apel sa vzťahuje aj na vedúcich krúžkov, aby v prípade príznakov ochorenia krúžok zrušili . Naši 

vedúci krúžkov dostali usmernenie, aby zavčasu informovali  deti navštevujúce ich krúžok, že sa krúžok 

nekoná z dôvodu ich pracovnej neschopnosti.   

 

 

 

 


