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Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v 

čínskom meste Wuhan. Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v 

čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými 

zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu.  

 

Prejavy ochorenia 

 

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú 

pneumóniu. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných 

ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené 

dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto 

type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní.  

 

Liečba a očkovanie 

 

Liečba je symptomatická. Očkovacia látka proti novému koronavírusu 2019-nCoV zatiaľ neexistuje. 

 

Preventívne opatrenia 

V súčasnosti nie sú prijaté žiadne špecifické preventívne opatrenia, odporúčame však prijať a dodržiavať 

predovšetkým všeobecné preventívne opatrenia ako pri všetkých bežných vzdušných nákazách: 

➢ Umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nemáte k dispozícii mydlo a 

vodu, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu; 

➢ Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami; 

➢ Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou 

vreckovkou a následne ju zahoďte do koša; 

➢ Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy 

alebo chrípky; 

➢ Ak ste chorý, liečte sa doma; 

➢ Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi 

zvieratami; 

➢ Mäso a vajíčka dôkladne prevarte; 

➢ 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je 

potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, 

dýchavičnosť); 

➢ V prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára 

a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. 

Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledovné odporúčania:  

Odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, resp. sa vrátili z oblastí zasiahnutých 

koronavírusom: 

➢ Dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín; 

➢ Vyhýbať sa preplneným miestam a miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat v zasiahnutých 

ázijských oblastiach; 

➢ 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav; 

➢ V prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej 

anamnéze. 
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Call centrum pre verejnosť 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR zriadil k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového 

koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať 

cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnom čísle 0917 222 682.  

 

Zásielky z Číny  

 

Úrad verejného zdravotníctva na svojom 

facebookovom profile zverejnil vyjadrenie Slovenskej 

pošty, a.s., ktorá disponuje usmernením hlavného 

hygienika SR vzhľadom k tomu, že z Číny prichádza 

obrovské množstvo zásielok do slovenských 

domácností. Rovnako tiež Čína zabezpečuje dodávky 

materiálov do firiem a rôzne zásielky. Zásielky z Číny 

putujú niekoľko dní až týždňov, preto je prežitie 

vírusu nepravdepodobné. 

 

Oficiálne tlačové vyhlásenie zo dňa 29. 

januára nájdete na priloženom linku: 

https://www.posta.sk/subory/40128/2020_2

9_01_bezpecnost-zasielok-odosielanych-z-

azie_final_web.pdf 

 

Súčasťou mailingu sú aj oficiálne letáky, ktoré 

sú vypracované Svetovou zdravotníckou organizáciou 

WHO, Úradom verejného zdravotníctva SR a Státním 

zdravotním ústavem v Prahe.  

 

 

 

Pre viac informácií:  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  

www.uvzsr.sk, www.posta.sk  

Spracoval tím TeamPrevent Santé s.r.o. 

Aktuálne informácie aj s uvedením postihnutej oblasti sú uvedené na webovej stránke 

www.ecdc.europa.eu. Priebežné aktuálne informácie uverejňuje na svojom webe aj Úrad verejného 

zdravotníctva SR na oficiálnej stránke www.uvzsr.sk, odkiaľ boli primárne čerpané aj informácie 

uvedené v tomto mailingu.  
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