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mierne príznaky 

ochorenia 

(napr. nádcha, občasný kašeľ, 

príp. škrabanie v krku alebo 

pokašliavanie) 

celkový pocit ochorenia kašeľ (nejde o známe 

chronické ochorenie, ako je 

napr. astma) 

 

hnačka 

vyskytuje sa najmenej jeden z vyššie uvedených príznakov 

NEGATÍVNY VÝSLEDOK TESTU 

POZITÍVNY VÝSLEDOK TESTU 

Dieťa môže navštevovať 

zariadenie aj bez lekárskej 

prehliadky a testovania na 

Covid-19. Nevyžaduje sa 

lekárske potvrdenie. 

 
Dieťa môže navštevovať 

zariadenie! Nevyžaduje sa 

lekárske potvrdenie. 

 

Dieťa môže navštevovať 

zariadenie! 

Vystaví sa lekárske 

potvrdenie alebo sa predloží 

potvrdenie o negatívnom 

teste. 

 
V prípade pozitívneho 

výsledku testu rozhodne o 

ďalšom postupe zdravotný 

úrad. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ÁNO 

 

 
ÁNO NIE 

ÁNO 
NIE 

 
 

ÁNO 
 
 

 

 

ÁNO ÁNO ÁNO 
 
 

Potrebuje Vaše dieťa navštíviť lekára? 

V prípade potreby kontaktujte svojho lekára alebo zavolajte lekársku 

pohotovostnú službu 116 117. 

Moje dieťa má nasledujúce príznaky... Moje dieťa má... 

 
Dieťa ostane na 2 dni 

doma na pozorovanie. 

 
Zariadenie môže opäť 

navštevovať, ak nemá 

najmenej 24 hodín horúčku a 

jeho celkový zdravotný stav 

je dobrý. 

BEZ TESTOVANIA 

Lekár rozhodne o testovaní na Covid-19. 

V čase medzi testovaním a oznámením 

výsledku sa zariadenie nesmie navštevovať. 

zvracanie 

strata čuchu alebo chuti 
 

horúčka nad 38,0 °C 
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Milí rodičia, 
 

v jesenných a zimných mesiacoch sa u väčšiny detí a mládeže 

prejavujú infekcie dýchacích ciest (napr. kašeľ a nádcha). Niekedy 

sú už príznaky tak silné, že nie je možné predškolské a školské 

zariadenia navštevovať. Vo väčšine prípadov však tieto infekcie 

nebývajú závažné. Občasný kašeľ alebo mierna nádcha nebránia v 

navštevovaní zariadení. Myslite však, prosím, na to, že spoločnou 

úlohou rodičov, predškolského zariadenia a školy je ochrana 

všetkých detí, zamestnancov a ich rodín pred infekciou. Preto musia 

byť rodičia, ich deti a zamestnanci zariadení obzvlášť pozorní a 

musia prísne dodržiavať hygienické predpisy týkajúce sa infekcie. V 

zásade však pôjde vždy o proces zvažovania medzi ochranou pred 

infekciou a právom detí na účasť a vzdelávanie. 
 

Vylúčenie každého ostávajúceho rizika infekcie koronavírusom 

(Covid-19) nie je možné. Naším spoločným cieľom musí byť pokiaľ 

možno najviac znížiť prenos, a to prísnym dodržiavaním 

hygienických opatrení. No vylúčenie detí s miernymi príznakmi 

ochorenia nie je užitočné. 
 

Dôležité: Rovnako ako pred pandémiou koronavírusu aj naďalej 

platí, že deti, ktoré sú jednoznačne choré, nemôžu navštevovať 

predškolské ani školské zariadenie. Posúdenie toho, či je dieťa 

choré, ostáva stále úlohou Vás – rodičov. Pritom dbajte na 

nasledovné: 
 

1. Prechladnutie bez akýchkoľvek ďalších príznakov, ako aj 

občasný kašeľ, škrabanie v krku alebo pokašliavanie nie sú 

dôvodom na vylúčenie. Tieto deti môžu zariadenie navštevovať. 
 

2. Taktiež deti, u ktorých sa prejavujú známe príznaky ako kašeľ a 

majú bežné neinfekčné ochorenie, ako je napr. astma, môžu 

zariadenie naďalej navštevovať. 
 

3. Deti s príznakmi infekcie COVID-19 nesmú zariadenie 

navštevovať. Postačuje pritom jeden z nasledujúcich príznakov: 

- horúčka nad 38 °C, 

- kašeľ, 

- hnačka, 

- zvracanie, 

- celkový pocit choroby (pocit slabosti, bolesť 

hlavy), 

- strata čuchu alebo chuti. 

4. O tom, či Vaše dieťa potrebuje navštíviť lekára, rozhodujete 

najskôr Vy ako rodič. V prípade potreby kontaktujte svojho 

rodinného lekára alebo zavolajte lekársku pohotovostnú službu 

116 117. 
 

5. Ak má dieťa jeden z príznakov infekcie COVID-19, je potrebné 

vykonať test. Ak má dieťa všeobecné príznaky bez zjavného 

podozrenia na infekciu COVID-19, musí ostať doma aspoň dva 

dni na sledovanie a najmenej 24 hodín, ak je bez horúčky a jeho 

celkový zdravotný stav je dobrý. 
 

6. Zdraví súrodenci, na ktorých sa nevzťahujú karanténne 

podmienky, môžu zariadenie navštevovať, aj keď má ich 

súrodenec mierne príznaky. 
 

7. V prípade detí, ktoré nemajú príznaky ochorenia, avšak boli v 

osobnom kontakte s osobou s pozitívnym výsledkom testu, 

rozhodne o navštevovaní zariadenia zdravotný úrad. 
 

Toto odporúčanie sa môže zmeniť v závislosti od vývoja procesu 

infekcie a nových vedeckých poznatkov. Odzrkadľuje stav k 16. 

septembru 2020. 
 

V prípade ďalších otázok sa informujte na adrese: 

www.coronavirus.sachsen.de 

http://www.coronavirus.sachsen.de/

