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Občania obce Čakaj ovce

Vec : Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom.

Dôležité! Pre aktuálne šírenie koronavírusu nechoďte k lekárovi osobne, ak to nie je nutné.
Využite predpisovanie liekov cez e-recept a liek si vyzdvihnite v ktorejkoľvek lekárni.
V súvislosti s koronavírusom Vás upozorňujeme, že pri podozrení na ochorenie je potrebné
"telefonicky" kontaktovať lekára, ktorým je p. MUDr. K. Kirinovičová,
na tel. čísle 0902 285 250.
Ústredný krízový štáb odporúča prijať nasledovné opatrenia:
- obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
- odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce, obmedziť
hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
- vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré by zabránili
potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
- informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne
odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú uvedené na internetovej stránke.
Je zrejmé, že na ochorenie Covid - 2019, zatiaľ vakcína neexistuje.
Inkubačný čas je 2 - 1 4 dní.
Akútny respiračný syndróm vyvolaný novým koronavírusom sa prejavuje najmä kašľom,
dýchavičnosťou, horúčkou, môže byť komplikovaný zápalom pľúc a môže sa skončiť úmrtím.
Riziko vážnych komplikácií je však vysoké predovšetkým u starších osôb a osôb, ktoré majú
aj iné závažné základné ochorenia.
Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi, ale predpokladá
sa, že pacient je infekčný už pred nástupom prvých príznakov.
Prenos z človeka na človeka bol potvrdený, pričom predpokladaný prenos je vzdušnou cestou,
ale nie je vylúčený ani fekálno-orálny prenos.
Z doterajších skúseností je zrejmé, že vekový priemer u ochorení je 59 rokov, ale najviac sú
ohrození seniori a ľudia dispenzarizovaní pre iné chronické ochorenia. U týchto osôb
dochádza častejšie k ťažkému priebehu a úmrtiu. U väčšiny chorých však ochorenie prebieha
ľahko. Jednoznačne najviac ochorení sa vyskytuje v krajinách juhovýchodnej Ázie,
predovšetkým v Číne, v Južnej Kórei a Iráne. V Európe je to krajina s vysokým rizikom
nákazy Taliansko. Preto každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové a cestovanie
odporúčame zvážiť.
Verejnosti, áj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať
prcvcntívne ppatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj
ochorenie COVID - 19 a to :
- umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd,
- očí, nosa i úst sa nedotýkať neumytými rukami, zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní
jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- doma na lôžku sa z ochorenia liečte pokiaľ možno v samostatnej izbe,

- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov ( sociálne zariadenia, kľučky,
podlahy ...a pod.)
Uisťujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne
informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú
verejnosť. Epidemiologická situácia je vyhodnocovaná na dennej báze a v prípade potreby
sme pripravení operatívne pristúpiť k ďalším potrebným preventívnym opatreniam.

Milan Greguš
starosta obce čakajovo

