
Neprítomnosť COVIDU-19 (koronavírusu): 

Rýchly návod pre rodičov / opatrovateľov

1

Čo robiť, keď Je nutné jednať Späť na vzdelávanie a 

starostlivosť o deti

…moje dieťa 

má príznaky 

COVIDU-19 

(koronavírusu)*

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Dieťa si musí nechať urobiť test

• Počas čakania na výsledok testu 

musí byť celá domácnosť v 

izolácii

• Okamžite informujte školu / 

inštitúcie starostlivosti o 

výsledkoch testu

…keď je test dieťaťa 

negatívny 

ak v predchádzajúcich 48 

hodinách pred návratom do 

školy / inštitúcie 

starostlivosti dieťa nemalo 

horúčku a cíti sa dobre

…moje dieťa 

malo pozitívny 

test na 

COVID-19 

(koronavírus)

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Dieťa musí do izolácie na aspoň 

10 dní od prvých príznakov* 

(nebo od dátumu testu, ak nemá 

žiadne príznaky)

• Okamžite informujte školu / 

inštitúcie starostlivosti o 

výsledkoch testu 

• Celá domácnosť musí do izolácie 

na 14 dní od prvých príznakov* 

(nebo od dátumu testu, ak nemá 

žiadne príznaky), - aj keď má 

niektorý z jej členov počas týchto 

14 dní negatívny test

…po 10 dňoch, ak sa 

dieťa cíti lepšie a 

aspoň 48 hodín nemalo 

horúčku

Po 10 dňoch sa môže vrátiť 

do školy alebo inštitúcie 

starostlivosti, aj keď má 

kašeľ alebo stratu čuchu / 

chuti. Tieto príznaky môžu 

trvať niekoľko týždňov, aj 

keď už nákaza ustala.

…niekto v 

mojej 

domácnosti 

má príznaky 

COVIDU-19 

(koronavírusu)*

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Člen domácnosti s príznakmi sa 

musí nechať testovať

• Počas čakania na výsledok testu 

musí byť celá domácnosť v 

izolácii

• Okamžite informujte školu / 

inštitúcie starostlivosti o 

výsledkoch testu

…keď je test člena 

domácnosti negatívny 

a dieťa nemá príznaky 

COVIDU-19*

…niekto v 

mojej 

domácnosti 

má pozitívny 

test na COVID-19 

(koronavírus)*

• Dieťa sa musí vyhýbať kolektívu

• Celá domácnosť musí do 

izolácie na 14 dní od prvých 

príznakov* (alebo od dátumu 

testu, ak nemá žiadne príznaky), 

- aj keď má niekto počas týchto 

14 dní negatívny test

…po uplynutí 14 dní 

izolácie dieťaťa, aj keď 

počas týchto 14 dní 

malo negatívny test



Čo robiť, keď Je nutné jednať Späť na vzdelávanie a 

starostlivosť o deti

…aplikácia 

NHS Test and 

Trace moje 

dieťa označila 

ako osobu, ktorá bola 

v blízkom kontakte s 

niekým, kto má 

COVID-19 

(koronavírus)

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Dieťa musí byť 14 dní v izolácii 

(ako odporúča aplikácia NHS 

Test and Trace) – aj keď má 

počas týchto 14 dní negatívny 

test

• Zostávajúci členovia domácnosti 

nemusí do izolácie, keď tiež nie 

sú osoby, ktoré boli s 

nakazeným v blízkom kontakte

…po uplynutí 14 dní 

izolácie dieťaťa, aj keď 

počas týchto 14 dní 

malo negatívny test

…my sme boli 

/ moje dieťa 

bolo na 

cestách a 

musí/me v rámci 

karantény do izolácie

• Nečerpajte v danom termíne 

neoprávnené voľno

• Dodržujte požiadavky karantény 

a pri plánovaní cesty sa riaďte 

odporúčaniami ministerstva 

zahraničia (FCO)

• Poskytnite informácie škole / 

inštitúcii starostlivosti podľa 

pravidiel dochádzky

Návrat z miesta, kde je nutná 

karanténa:

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Celá domácnosť musí byť 14 dní 

v izolácii – aj keď má počas 

týchto 14 dní negatívny test

…po uplynutí 14 dní 

izolácie dieťaťa, aj keď 

počas týchto 14 dní 

malo negatívny test

…obdržali 

sme od 

zdravotného / 

oficiálneho 

orgánu odporúčanie, 

že moje dieťa sa má 

znovu chrániť

• Dieťa nesmie navštevovať školy 

/ inštitúcie starostlivosti

• Kontaktuje školu, ako radí 

poradca pre dochádzku / 

pastoračný tým

• Dieťa sa musí chrániť, dokiaľ 

vám nebude oznámené, že 

obmedzenia boli zrušené a 

ochranu je možné znovu prerušiť

…keď vám škola alebo 

inštitúcia starostlivosti 

/ iné agentúry oznámili, 

že obmedzenia boli 

zrušené a vaše dieťa sa 

môže znovu vrátiť do 

kolektívu

….neviem, kto 

sa má nechať 

testovať na 

COVID-19 

(koronavírus)

• Len osoby s príznakmi* sa 

musia nechať testovať

• Ľuďom bez príznakov sa 

neodporúča, aby sa nechali 

testovať, aj keď boli v blízkom 

kontakte s osobou, ktorá mala 

pozitívny test

…ak pre vašu situáciu 

platia vyššie uvedené 

podmienky

Príznaky zahŕňajú aspoň jeden z nasledujúcich symptómov: vysoká horúčka; náhly neustály 

kašeľ; stratu alebo zmenu čuchu alebo chuti. 

Ak má niekto vo vašej domácnosti príznaky, objednajte sa na bezplatný test na COVID-19 na 

nhs.uk/coronavirus alebo zavolajte na číslo 119
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