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Vec 
Usmernenie – opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení  
 
 Váţení zákonní zástupcovia ţiakov, váţení rodičia,  
 vedenie Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach vydáva toto usmernenie 
z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.  
 

Základná škola sa riadi usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, 
Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Usmernením mesta Košice a Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.   
 
 Vyučovanie bude riadne pokračovať po jarných prázdninách 9.3.2020 
(pondelok).  
 

Riaditeľstvo školy zabezpečí: 

 mydlá a jednorazové utierky do všetkých tried a sociálnych zariadení,  

 hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,  

 prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne 
zariadenia, kľučky na dverách), 

 pravidelné vetranie priestorov,  

 pobyt ţiakov počas veľkej prestávky v kmeňovej triede (nie spoločne na 
chodbách), 

 sledovanie zdravotného stavu ţiakov, v prípade, ţe sa u ţiaka vyskytnú 
príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného 
zástupcu ţiaka, ţiaka izolovať do určenej miestnosti (kabinet 
výchovného poradcu), podať zákonnému zástupcovi ţiaka pokyny  
pri postupe (pozitívna/negatívna cestovateľská anamnéza),  

 zdrţiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) vo vestibule školy 
iba na nevyhnutný čas, 

 vstup do ostatných priestorov školy (okrem vestibulu) bude 
umožnený iba žiakom a zamestnancom školy (konzultácie 
s učiteľmi a vedením školy realizovať telefonicky alebo e-mailom). 
 

Ţiaci budú o týchto opatreniach poučení prostredníctvom školského rozhlasu 
9.3.2020 o 8.00 hod. riaditeľom školy.  
 



 

 

Váţení rodičia,  
 ţiadame vás, aby ste v prípade, ţe ste počas jarných prázdnin alebo počas 
posledných dní navštívili v zahraničí krajinu, v ktorej bol koranavírus Covid-19 
a SARS-CoV 20 potvrdený, bezodkladne informovali o skutočnosti triednu učiteľku 
a odkonzultovali ďalší postup.  
 

V prípade, ţe sa ţiaci vrátili, resp. prídu z oblastí, kde sa potvrdil výskyt 
koronavírusu, musia v najbliţších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný 
stav. 

V prípade, ţe sa u ktorejkoľvek tejto osoby objavia v priebehu 14 dní najmä 
zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

 ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, 
popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, 

 v prípade, ţe lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, ţe daná 
osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu 
sanitku. Kaţdopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo 
na infekčné oddelenie, 

 v prípade, ţe príznaky nebudú závaţné, môţe obvodný lekár rozhodnúť, ţe 
osoba ostane v domácej karanténe. 

 
Vaše otázky môţete adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: 

novykoronavirus@uvzsr.sk alebo aj na linku Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 

 
Odporúčame riadiť sa Usmernením hlavného hygienika SR:  

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-
19_druha_aktualizacia.pdf?fbclid=IwAR3I0FXFx9QNoaYeiPkvsZqjI30JABZjS9iw1DD
00pjNNQ40d9_JsWh7eVA 

 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:  

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/ 
 
Usmernenie budeme aktualizovať po operatívnej porade (9.3.2020) riaditeľa 

školy so zriaďovateľom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach.  
  
S pozdravom 
 
 

Mgr. Martin FAZEKAŠ 
         riaditeľ školy   
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