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v Bratislave 09.03.2020 

 

Vážení členovia klubu, 
 

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu spôsobujúceho 
ochorenie COVID-19 si Vás dovoľujeme požiadať na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, aby ste nás e-mailom alebo telefonicky informovali o skutočnosti, 
pokiaľ ste sa v poslednom čase nachádzali v krízových oblastiach s výskytom koronavírusu. 
V prípade, že ste Vy alebo Vaši rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti došli do styku 
s osobou, u ktorej je podozrenie na možnú nákazu koronavírusom alebo bolo u nej 
potvrdené ochorenie COVID-19, aby ste nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovali. 
Zároveň si Vás dovoľujeme na základe preventívnych opatrení požiadať, pokiaľ máte Vy 
alebo Vaši blízki rodinní príslušníci pozitívnu cestovateľskú anamnézu, aby ste sa 
nezúčastňovali tanečných tréningov počas 14 dňovej inkubačnej doby. Rovnako žiadame 
všetkých členov klubu, aby dodržiavali v tejto súvislosti hygienické opatrenia nariadené 
hlavným hygienikom SR a zúčastňovali sa tanečných tréningov bez príznakov chrípky a  
respiračného ochorenia (horúčka, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, kašeľ, sťažené dýchanie). 
 

Pre bližšie odborné a aktuálne informácie sledujte webovú stránku Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky – www.uvzsr.sk a dodržiavajte nariadenia hlavného 
hygienika SR. 
 
Užitočné informácie: 

 http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-
19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-
ncov&Itemid=153   

 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-
19_druha_aktualizacia.pdf  
 
 

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a želáme Vám veľa zdravia a odolnú imunitu. 
 
 
S pozdravom 
 

Milan Špánik  
predseda klubu  
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková 

 
Vybavuje:  Mgr. Katarína Pavlovičová 

člen predsedníctva klubu 
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