
Usmernenie HH SR – COVID-19 

manuál pre zamestnancov – 6. aktualizácia  

Definícia prípadu: 
Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia)  

- náhly nástup - TT nad 38 oC, kašeľ, dýchavičnosť a cestovateľská anamnéza, 
- alebo úzky kontakt s potvrdeným (osoba s lab. potvrdením vírusu bez ohľadu na klinické 

príznaky a symptómy) alebo pravdepodobným prípadom (prípad, u ktorého je testovanie 
na vírus COVID 19 nejednoznačné, alebo u ktorého bolo testovanie pozitívne na pan-
koronavírusové ochorenie), 

- alebo horúčka a aspoň jeden príznak (kašeľ, dýchavičnosť) vyžadujúci hospitalizáciu bez 
cestovateľskej anamnézy, 

- domáca izolácia, TT nad 38 oC štyri a viac dní a nemá cestovateľskú anamnézu ani úzky 

kontakt, 

- domáca izolácia, príznaky respiračného ochorenia a vek nad 65 rokov. 
 
Pravdepodobný prípad 

- testovanie nejednoznačné na COVID-19, 
- testovanie pozitívne na pan-koronavírusové ochorenie. 

 
Potvrdený prípad 

- laboratórne potvrdenie  vírusu COVID-19. 
  
Kontakty (osoby podozrivé z nákazy): 
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície) 

- v rovnakej domácnosti, v priamom fyzickom kontakte, nechránený priamy kontakt 
s infekčnými sekrétmi, úzky kontakt do 2 metrov a dlhší ako 15 minút, v uzavretom priestore  
najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre, zdravotnícky pracovník, 
manipulujúci so vzorkami bez OOPP, osoba v lietadle, spolucestujúci, členovia posádky, 
cestujúci. 

Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície) 
- v uzavretom priestore menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre, v priamom 

kontakte menej ako 15 minút a menej ako 2 metre, spolucestujúci  akýmkoľvek spôsobom 
prepravy. 

 
Miesta zistenia: 
Všeobecný lekár – na základe pozitívnych, klinických (teplota nad 38 oC) a cestovateľská 
anamnéza) 2-14 dní vysloví podozrenie na COVID-19 

- kontaktuje KOS, 
- hlási telefonicky RH. 

Regionálny hygienik 
      - zabezpečí epid. šetrenie a vykonanie protiepidemických opatrení, 
      - hlási HH SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu 
ochorenia COVID-19: 
 
Ambulancia všeobecného lekára, centrálne prijímacie oddelenie (CPO), iné oddelenia 
zdravotníckeho zariadenia rezortu zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia iných rezortov 
 
Všeobecný lekár, lekár CPO, resp. lekár iného oddelenia (ďalej len „lekár“) na základe pozitívnych, 
klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia COVID-
19: 
 
- poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na 

dodržiavanie respiračnej hygieny (papierové vreckovky) a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, 
izoluje pacienta od ostatných pacientov v čakárni, vyšetrí pacienta v samostatnej miestnosti, pri 
vyšetrovaní dodržiava bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, 
používanie osobných ochranných pracovných pomôcok respirátor FFP2 / FFP3, ochrana očí, 
plášť, rukavice). Po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými 
prostriedkami. 

- lekár kontaktuje Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) za účelom 
odoslania pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko, 

- hlási telefonicky výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu hygienikovi 
územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) za účelom 
epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia kontaktov. 

 
KOS ZZS: 
- oznámi telefonicky transport osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 príslušnému 

infektologickému pracovisku, 
- zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. 
 
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby: 
- preberie pacienta, 
- skontroluje resp. poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi 

prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, 
- pri transporte pacienta personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri 

kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok: 
respirátor FFP2, ochrana očí, plášť, rukavice). Po odovzdaní pacienta vykoná dezinfekciu 
povrchov vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami. 

- ak odoberá klinickú vzorku od pacienta v domácej izolácii, personál dodržiava štandardné 
bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných 
ochranných pracovných pomôcok: respirátor FFP2 / FFP3, štít alebo chirurgické maska, ak sa 
používa FFP3 respirátor s výdychovým filtrom, ochrana očí, plášť, rukavice). 
Postup pri použití OOP bude podrobnejšie určený klinickým protokolom, ktorý vydá 
uverejní NaKriKT na webovej stránke MZSR a www.standardnepostupy.sk. 

 
Pri podozrení na akútny respiračný syndróm spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2 poskytovanie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujú zdravotnícke zariadenia uvedené 
v prílohe 1. 
 
 
Infektologické pracovisko: 
- umiestni pacienta vo vyčlenenej izbe / expektačnej miestnosti a poskytne mu zdravotnú 
- starostlivosť, 
- lekár infektologického pracoviska po dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických 

údajov vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia COVID-19 a rozhodne o potrebe vykonania 
laboratórnej diagnostiky, 

- zabezpečí transport biologického materiálu podľa prílohy 6, 



- pri vyšetrovaní dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze 
(hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok: respirátor FFP3 ak je s 
výdychovým filtrom, je potrebný prekrytie chirurgickým rúškom alebo štítom, ochrana očí, 
rukavice, plášť, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom), 

- pri vykonávaní postupov vytvárajúcich aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny 
výplach a iné diagnostické postupy dýchacích ciest) personál používa respirátor FFP2 / FFP3, 
dobre priliehajúcu ochranu očí, rukavice, nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom, 
návleky na obuv, 

- dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení ale neboli 
hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby (DZS). 

 
Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy: 
- zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie a identifikáciu, zoznam kontaktov a klasifikáciu 

kontaktov, ktorí boli vystavení vysokému riziku expozície (blízky kontakt) alebo nízkemu riziku 
expozície (bežný kontakt), 

- zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb (viď časť 6. 
Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19), 

- oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky. 
 
 
Domácnosť a iné zariadenia 
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) – č. tel. 155 -  prijme na 

tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s 
klinickými príznakmi ochorenia COVID-19 : 
- preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok prvotné 

klinické a anamnestické epidemiologické údaje, 
- telesná teplota vyššia ako 38 °C a dýchavičnosť rozhodujúcim faktorom pre transport pacienta 

na infektologické pracovisko, 
- pacient s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a TT nižšou ako 38 °C, zostáva v domácej 

izolácii, pacient telefonicky informuje svojho ošetrujúceho lekára, 
- hlási telefonicky výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu hygienikovi 

územne príslušného RÚVZ za účelom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia 
kontaktov, 

- pacient v prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty nad 
38 °C telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo KOZ ZZS. Lekár operátor KOS 
ZZS po konzultácii s infektológom príslušného infektologického pracoviska rozhodne o 
prípadnej hospitalizácii, 

- KOS ZZS oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku 
a RÚVZ a zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej 
služby. Infektologické pracovisko zabezpečí u pacienta odber klinických vzoriek na laboratórnu 
diagnostiku.  

- pacient môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť karanténu na nevyhnutne 
dlhý čas spojený s: 

• nevyhnutným zubným ošetrením, 
• nevyhnutným gynekologickým vyšetrením, 
• nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku, 
• podaní nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku 
napr. onkologická liečba, 
• za účelom odberu biologického materiálu na mobilné odberové miesto (MOM), kde sa 
preukáže SMS, alebo e-mailom, ktorými bol pozvaný na odber klinickej vzorky. 

- Ak sa pacient môže dopraviť osobným motorovým vozidlom na MOM a jeho stav nevyžaduje 
lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, je možné, aby prišiel na odber klinickej vzorky na 
MOM. Toto testovanie musí byť vopred dohodnuté cez Call centrum NCZI a musí mu o tom 
byť zaslaná SMS správa alebo email. 



- Ak pacient nemá možnosť sa osobným motorovým vozidlom dopraviť na MOM a jeho stav 
nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, telefonicky kontaktuje KOS ZZS za 
účelom zabezpečenia odberu klinickej vzorky v domácom prostredí. 

 
Postup poskytovateľa ZZS je rovnaký ako v bode 4.1. 
Postup infektologického pracoviska je rovnaký ako v bode 4.1. 
Postup územne príslušného regionálneho hygienika je rovnaký ako v bode 4.1. 
 
Protiepidemické opatrenia – uvedené v bode 6. 
- inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní 
- medián inkubačného času je 5-6 dní 
- za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi 
- predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov 
- predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou 
- fekálno-orálny prenos nie je vylúčený 
- predpokladá sa nozokomiálne šírenie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde 

je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov 
plus protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte viď. 6.1, protiepidemické 
opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte viď. 6.2, zdravotnícki pracovníci 
s profesionálnou expozíciou viď. 6.3, nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-
19(vysoké riziko expozície) viď. 6.3.1, chránený kontakt s prípadom COVID-19 viď. 6.3.2. 

 
Opatrenia ÚVZ SR – účinnosť od 19.03.2020 od 6:00 
Osoby s prechodným a trvalým pobytom v SR, ktoré sa vrátili od 13.03.2020 od 07:00 zo 
zahraničia, vrátane osôb v spoločnej domácnosti 
- nariadená povinná izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní, 
- telefonicky alebo elektronicky oznámiť obvodnému lekárovi a pediatrovi, ktorým sa nariaďuje 

vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID-19. 
Nariadenie karanténnych opatrení  - zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní  alebo 
rozhodnutím.  

Nevzťahuje sa na: 
- vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky DZS, zamestnancov pohrebných služieb, členov 

posádky lietadla a leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, personálu 
železničnej nákladnej dopravy. 

 
Výkon protiepidemických opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 viď. Príloha 3  
 

OOPP a dezinfekcia viď. Príloha 4 
Tvárové rúško, respirátory, rukavice, pre ošetrujúci personál jednorazový ochranný oblek-overal, 
ochranné okuliare, štít, dodržiavanie ošetrovateľskej bariérovej techniky, dezinfekcia rúk 
a priestorov – virucídne prípravky.... 
Respirátory N95  alebo FFP2 sa môžu používať 8 hodín, ak nedôjde k narušeniu integrity. 

 
 
Príloha 9 – Postupy ukončenia domácej izolácie a hospitalizácie u osôb s potvrdeným ochorením 
Príloha 10 – Manažment príjmu klienta do zariadení soc. Služieb a v zariadení soc.-právnej ochrany 
detí a soc. Kurately 
Príloha 11 – Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia 
Algoritmus pre osoby prichádzajúce zo zahraničia umiestnené v karanténnych zariadeniach 
 
 
Neplatí opatrenie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020 č. OLP/2567/2020 
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020 č. OLP/2576/2020 ostáva naďalej v platnosti 
(prevádzky) 


