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Vážený rodič/zákonný zástupca 
 
Vec: Zníženie šírenia respiračných vírusov  
 

S chladnejším počasím sa medzi deťmi zvýšil výskyt respiračných vírusov vrátane 
respiračného syncyciálneho vírusu (RSV), chrípky a COVID-19. Tieto tri vírusy sa nazývajú 
„trojitá hrozba“, pretože môžu spôsobiť vážne ochorenia, najmä u detí mladších ako päť 
rokov, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. 
  
V poslednom čase bol zaznamenaný vyšší počet hospitalizácií detí s jedným alebo 
viacerými z týchto vírusov, ako je obvyklé. Ministerstvo zdravotníctva v Toronte dôrazne 
odporúča vrstvy ochrany, ktoré pomôžu zabezpečiť bezpečnosť detí a ostatných osôb:  
 

 Nosenie masiek: Vo vnútorných verejných priestoroch vrátane škôl a zariadení 
starostlivosti o deti noste dobre prispôsobenú masku. Deťom mladším ako 2 roky 
a deťom so zdravotnými výnimkami sa neodporúča nosiť masku.   
 

 Očkovania: Každý, kto má 6 mesiacov a viac, by mal mať aktuálne očkovacie látky 
COVID-19 vrátane jesenného posilňovacieho očkovania pre každého, kto má 5 rokov 
a viac, a jesenného očkovania proti chrípke. Každý, kto má 5 rokov a viac, sa môže 

bezpečne dať zaočkovať proti COVID-19 a chrípke v rovnakom čase.  
 

 Ak ste chorí, zostaňte doma: Vyplňte túto dennú kontrolu príznakov u vášho 

dieťaťa. Nechajte dieťa doma, aj keď sú príznaky mierne, a to dovtedy, kým sa 
nebude cítiť lepšie. 

 

 Umývajte si ruky: Používajte dezinfekčný prostriedok na ruky alebo si často 

umývajte ruky. 
 

 Čistite povrchy: Často čistite povrchy, ktorých sa bežne dotýkate. 
 

Ak máte otázky týkajúce sa zdravia vášho dieťaťa, zavolajte na číslo 811 alebo sa obráťte 
na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vášho dieťaťa. Ak je vaše dieťa choré, informácie 
o tom, ako sa oň starať, nájdete tu.  
 

Všetci sa môžeme postarať o naše rodiny a školské komunity tým, že znížime šírenie 
respiračných vírusov. Keď znížime šírenie, pomôžeme tiež zabezpečiť, aby bol náš systém 
zdravotnej starostlivosti naďalej schopný postarať sa o chorých.    
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain
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