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Vec
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu - ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

V súvislosti s Vaším listom zaslaným dňa 15.12.2022, v ktorom nás informujete o vývoji chorobnosti na akútne
respiračné ochorenia u žiakov základnej školy ZŠ Martina Kukučína, SNP 1199, 026 01 Dolný Kubín, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/ 2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
podľa § 6 ods. 3 písm. e) a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005 – Plán opatrení pre základné a
stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike:

odporúča prerušiť výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole Martina Kukučína v Dolnom Kubíne zrušiť všetky
hromadné akcie pre deti v čase od 16.12.2022 do 22.12.2022 (vrátane)

O d ô v o d n e n i e : Dňa 15.12.2022 bol riaditeľkou Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom Kubíne,
hlásený epidemický výskyt respiračných ochorení u žiakov základnej školy. Pre uvedené akútne respiračné ochorenia
chýbalo zo 628 žiakov 203, t.j. 32,32 %. Stav tejto lokálnej epidémie, ktorá v zmysle odborného usmernenia MZ SR
" O vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení čl.1., bod 4" vyžaduje
prijatie protiepidemických opatrení v zmysle obmedzenia kontaktu detí v uzatvorených kolektívoch, kde dochádza
k šíreniu nákazy.

RNDr., Mgr. Mária Varmusová, MPH
regionálna hygienička
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