
COVID-19 a vírusy dýchacích ciest
Denný skríning detí/študentov/dospelých. Za dieťa môže vyplniť rodič/opatrovník.

6. september 2022

1. Máte nejaký z týchto príznakov, ktoré sú nové alebo sa zhoršujú*?

A) Jeden alebo viac:

Zvýšená teplota > 37,8 °C  
a/alebo zimnica

Kašeľ Problémy s dýchaním Oslabenie alebo strata  
chuti/čuchu

B) Dva alebo viac: 

Bolesť hrdla Bolesť hlavy Pocit silnej únavy Nádcha/ 
upchatý nos

Bolesť svalov/ 
bolesť kĺbov

Nevoľnosť/ 
vracanie/hnačka

Áno

Nie

2. Boli ste v posledných 10 dňoch pozitívne testovaný/-á na COVID-19 a máte príznaky?

Ak ste na ot. 1 alebo 2 odpovedali „ÁNO“, 
zostaňte doma v samoizolácii Dodržiavajte dodatočné opatrenia**

Áno

Nie

3.  Máte len jeden príznak z bodu 1 B) ALEBO niektorý z nasledujúcich príznakov, ktoré sú  
nové alebo sa zhoršujú?*

•  Bolesť brucha   •  Zápal spojiviek   •  Znížená alebo žiadna chuť do jedla

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, zostaňte doma, kým sa vaše príznaky nezlepšia počas 24 hodín 
(48 hodín pri nevoľnosti/zvracaní/hnačke) a nebudete mať žiadne nové príznaky.

Áno

Nie

4.  Povedali vám, že by ste mali byť v karanténe, izolovať sa, zostať doma alebo práve 
teraz nenavštevovať školu či inštitúcie starostlivosti o deti? (napr. lekár, orgán 
ministerstva vnútra alebo úrad verejného zdravotníctva)?

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, zostaňte doma a dodržiavajte pokyny, ktoré ste dostali.

Áno

Nie

5.  Bolo vám povedané, že ste blízky kontakt osoby, ktorá má príznaky ochorenia, ALEBO 
osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19?

  Ak ste odpovedali „ÁNO“, dodržiavajte dodatočné opatrenia a ak sa vyskytnú 
príznaky*, okamžite sa izolujte.

Áno

Nie

*Ak príznak súvisí s inou už známou zdravotnou príčinou, vyberte „Nie“. Ak je príznak nový, iný alebo sa zhoršuje, vyberte „Áno“. Ak sa vyskytuje mierna 
únava, bolesť svalov alebo kĺbov do 48 hodín po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo chrípke, vyberte „Nie“. 

** Dodržiavanie dodatočných opatrení znamená: nosenie dobre nasadeného rúška vo všetkých verejných oblastiach, predchádzanie aktivitám, kde si musíte 
zložiť rúško a nenavštevovanie ľudí alebo miest so zvýšeným rizikom.
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