
Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva 
so sídlom v Nitre,  Štefánikova 58,   949 63   Nitra 

číslo: HDM/A/2020/04751-Gre                                                                    V Nitre dňa 26.10.2020 
 

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní 
 

 Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 24.10.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Nitre (ďalej len RÚVZ so sídlom v Nitre) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

nariaďuje plniť karanténne opatrenia u všetkých žiakov triedy 9. ročníka základnej školy pri Základnej 

škole s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617. 
 
 RÚVZ so sídlom v Nitre zistil dňa 24.10.2020 laboratórne potvrdený prípad nákazy novým 

koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u žiaka 9. ročníka 

Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617. Pozitívne testovaná 

osoba bola poslednýkrát v kontakte s ďalšími žiakmi v triede 9. ročníka dňa 16.10.2020. Žiaci boli naposledy 

v škole dňa 23.10.2020. Vzájomný kontakt pozitívne testovanej osoby s ďalšími osobami v triede bol 

vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, 

čas dlhší ako 15 minút s vysokým rizikom expozície. 
 Laboratórne vyšetrenie výteru z nosohltana metódou RT-PCR sa vykoná najskôr 5. deň od posledného 

kontaktu s chorým u vybraných spolužiakov určených ako úzke kontakty pozitívneho žiaka. V prípade 

negativity testu RT-PCR a v prípade, že sa u týchto osôb nevyskytli klinické príznaky v posledných troch dňoch 

izolácia sa končí 02.11.2020. Ak sa v ďalšom priebehu izolácie objavia klinické príznaky je nevyhnutné zvážiť 

realizáciu opakovaného testu. 
 U ostatných žiakov v triede, ktorí neboli objednaní na odber RT-PCR sa domáca izolácia končí dňa 

02.11.2020  v prípade, že sa u nich nevyskytli klinické príznaky v posledných troch dňoch izolácie. Ak sa 

v priebehu izolácie objavia klinické príznaky je nevyhnutné zvážiť realizáciu testu. 
 Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, 951 48 Jarok, IČO: 37865617  je ďalej povinná 

zabezpečiť poučenie všetkých osôb - žiakov, resp. ich zákonných zástupcov, že počas prerušenia prevádzky 

sú všetci žiaci triedy 9. ročníka povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 

02.11.2020: 
Pacient je povinný vykonať nasledovné opatrenia: 
a) sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, 

dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára  

a RÚVZ so sídlom v Nitre a podrobiť sa odberu biologického materiálu   
b) zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v  zdravotníckom zariadení 
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných 

hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)             
d) zdržať sa  cestovania 
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem 
f) zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie 
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie 

vnímavé osoby 
  
 Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom je potrebné 

podrobiť sa karanténnym opatreniam. 
 
Epidemiologické vyšetrovanie vykonal: PhDr. Alena Gregušová, PhD., MPH, hlavný radca oddelenia hygieny 

detí a mládeže 
Číslo služobného preukazu: 216 
 
 
 
               MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA 
                              regionálny hygienik 
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