
Vážení rodičia, 

 

v zmysle usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine  zo dňa  18.11.2021 sumarizujem : 

( viď nižšie) 

 

Ak  materská škola oznámi zákonným zástupcom  rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky 

triedy / školy zákonní zástupcovia  : 

 

 Počas určenej karantény sledujú zdravotný stav detí;  

 V prípade výskytu klinických príznakov ochorenia, ktoré by mohli byt ochorením 

COVID-19 (nádcha, kašeľ, bolesti hlavy, bolesti kĺbov, bolesti svalov, ...) vykonajú 

domáci Ag samotest na ochorenie COMD-l9, 

  v prípade pozitívneho výsledku kontaktujú ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o 

ďalšom postupe a následne ihneď' oznámia túto skutočnosť materskej  škole;  

 materská škola   údaje (informáciu o pozitívnom výsledku domáceho Ag samotestu na 

ochorenie COVID-l9) zosumarizuje podľa tried a oznámi na RÚVZ Martin  

 objednanie na RT-PCR test  RÚVZ so sídlom v Martine vykoná len na základe 

pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestu na ochorenie COVID-l9, a na základe 

kontaktov , ktoré  sa budú nachádzať v zoznamoch zaslaných materskou školou, 

potvrdené súhlasom rodiča/zákonného zástupcu (tzn. neobjednáva plošne všetkých 

žiakov, ani učiteľov).  

 výsledky RT-PCR testu RÚVZ so sídlom v Martine neoznamuje  testovaným osobám, 

ani rodičom/zákonným  zástupcom -  spätne túto informáciu sprostredkováva NCZI 

prostredníctvom telefónneho čísla  alebo emailu  uvedeného pri prihlasovaní 

materskou školou 

 

V prípade pozitívneho domáceho antigénového testu, realizovaného najskôr 5.deň 

nariadených karanténnych opatrení RÚVZ so sídlom v Martine – postup : 

 rodičia / zákonní zástupcovia v prípade pozitívneho výsledku  domáceho 

antigénového testu kontaktujú ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe 

a ihneď oznámia túto skutočnosť škole;  

 materská škola údaje  (informáciu o pozitívnom v}výsledku domáceho antigénového 

testu dieťaťa, žiaka) zosumarizuje podla tried a oznámi na RÚVZ Martin mailovou 

formou na adresy. mt.zaborshv@.uvzsr.sk a v kópii mt.olosova@uvzsr.sk; 

 

 

RÚVZ so sídlom v Martine v súčasnej zhoršujúcej sa situácii s výskytom a šírením pandémie 

ochorenia COVID-l9 v okresoch Martin a Turčianske Teplice o všetkých skutočnostiach 

uvedených v tomto oznámení komunikuje výhradne s materskou školou .  

 

 Všetky relevantné informácie v rozsahu tohto oznámenia poskytuje rodičom/zákonným 

zástupcom výhradne  materská škola 

 

 

                                                                 Mgr. Helena Krnová, riaditeľka materskej škole  


