
ODPORÚČANIA
PRE SENIOROV
PRED
KORONAVÍRUSOM

Pomáhame si
v Novákoch

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sú koronavírusom
najviac ohrození starší ľudia, a to vo veku nad 65 rokov. Medzi
ohrozených patria najmä tí seniori, ktorí trpia rôznymi
chronickými ochoreniami a majú oslabenú imunitu.

Koronavírus spôsobujúci
ochorenie COVID–19
predstavuje nový kmeň
vírusu. Toto ochorenie
patrí medzi kvapôčkovú
infekciu a prenáša sa
kašľaním, kýchaním aj
rozprávaním.
Odhadovaný inkubačný
čas ochorenia je 2 až 14
dní.

Venujte zvýšenú pozornosť pred podvodníkmi.
Neotvárajte cudzím ľuďom, nevpúšťajte ich do bytu!

V prípade Vášho podozrenia ihneď volajte 158 (polícia).

Čo je to COVID-19? Príznaky:

• horúčka
• kašeľ
• sťažené dýchanie
• bolesť svalov
• únava



• Zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z Vášho obydlia.
• Jedzte dostatok výživnej stravy vrátane ovocia, zeleniny, vitamínov

a pite veľa tekutín.
• Doprajte si dostatok spánku a odpočinku, chráňte sa pred

prechladnutím.
• Zakrývajte si ústa aj nos pri kašľaní a kýchaní.
• Ak musíte ísť von či na nákup, noste ochranné rúško, prípadne šatku

či šál, ktorá Vám zakryje nos a ústa, noste ochranné rukavice.
• Jednorazové rúška musíte po jednom použití vyhodiť, látkové rúška

sa po každom nosení musia vydezinfikovať, ideálne je ho vyvariť,
vyžehliť alebo vyprať v dezinfekcii pri vysokej teplote.

• Na nákup choďte len, keď tam nie je veľa ľudí. Pripravte si zoznam,
aby ste tam strávili čo najmenej času. Počas nákupu sa čo najmenej
dotýkajte predmetov. Na zaplatenie nákupov použite ak môžete
radšej platobnú kartu ako hotovosť. V obchodných reťazcoch využite
nákupné hodiny určené pre seniorov a to každý deň medzi 9:00 –
12:00.

• Ak môžete využite skôr pomoc susedov alebo známych, aby Vám
nakúpili, alebo sa obráťte na mestsky úrad, požiadajte
o sprostredkovanie nákupu priamo domov.

• Necestujte, ak to nie je nevyhnutné. Po návrate domov si dôkladne
umyte ruky teplou vodou a mydlom a dodržiavajte zásady osobnej
hygieny. Ak bývate v bytovke a je to možné, nechodievajte výťahom.

Informácie boli čerpané z oficiálnej stránky www.korona.gov.sk

AKO SA VYHNÚŤ NÁKAZE?

Dôležité kontakty: CALL CENTRUM:   0800 221 234
ZO ZAHRANIČIA: +421 222 113 333

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
0917 222 682

Fórum pre pomoc starším: 046 / 5420349
Senior linka: 0800 172 500


