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Pandemická komisia pri KŠ v sídle kraja Trnava
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Vybavuje
MUDr. Kollarová. PhD.

Trnava
08.02.2021

Vec:
COWD-l9 v okresoch Trnava. Pieštoany a Hlohovec.

Na zá,klade prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov je epidemiologická
situácia k 03.02.2021 pre okres Tmava a Hlohovec na úrovni stupňa 7 (4. stupeň varovania)
a pre okres Piešt'any na úrovni stupňa 6 (3. stupeň varovania), Vo všetkých troch okresoch je
evidovaný len miemy pokles 7-dňovej incidencie a dokázaná prítomnosť lrysokého percenta
britskej mutácie SARS-CoV-2 v populácii. Za rizlkové z hťadiska ďalšieho šírenia ochorenia
COVID-l9 považujeme aj skutočnosť, že okres Piešťany susedi s dvoma okesmi (okes Tmava
a Hlohovec), ktoré sú v najvyššom stupni varovania (4. stupeň - čiema fáza).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Tmave za súčasnej epidemiologickej
situácie neodporúča od 08.02,2021 prevádzkovatel'om zariadení pre deti a mládež
prevádzkovat' prezenčnou qj,učbou zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 zákona č. 35512007 Z. z.,
ktor,ými sú:

a) zaiadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovat' li|chovu a vzdelávanie,
b) zariadenia síarostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
c) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku

dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podťa písmena b),
d) prevádzkame, v kto4ých sa prevádzkuje žirmosť qýchovy a mimoškolského vzdelávania

detí a mládeže,
e) zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba l"ýchor,y a starostlivosti o deti a mládež, ak nie

sú zariadeniami podl'a písmen a) až d), zuiadenim sociálnych služieb alebo zariadenim
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyššie uvedené sa nevzt'ahuje na zariadenia pre deti zíi<onných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a roáodne tak zriaďovateť.
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