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Vec: Prebiehajúca epidémia vírusovej žltačky A - upozornenie
V súvislosti s prebiehajúcou epidémiou vírusovej žltačky A v Slovenskej republike
Vás z poverenia hlavného hygienika SR touto cestou žiadame o zabezpečenie opatrení na
zabránenie šíreniu nákazy, najmä v súvislosti s pripravovanými komunálnymi voľbami.
Vírusová žltačka A sa prenáša fekálne-orálnou cestou, t.j. vírus sa vylučuje stolicou a
do organizmu ďalšej osoby sa dostáva tráviacim traktom. Prenos sa deje najmä nedôsledne
umytými rukami, cestou znečistených predmetov a potravín. Ochorenie sa nazýva aj choroba
špinavých rúk. Vzduchom sa ochorenie neprenáša. Prameňom nákazy je chorý človek ale aj
osoba v inkubačnom čase.
Epidemický výskyt ochorení evidujeme aj v Nitrianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli v
okrese Levice, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Nitra. V okrese Komárno evidujeme dňom
6.11.2014 jedno potvrdené ochorenie v obci Pribeta. Ďalej sú zaznamenané početné osoby,
ktoré boli v kontakte s chorými a môžu sa nachádzať v tzv. inkubačnom čase. Tieto osoby
napriek tomu, že ešte nemajú rozvinuté klinické príznaky ochorenia môžu už nákazu ďalej
šíriť a preniesť ochorenie na ďalších občanov.
Dôležitou prevenciou je najmä dôsledné umývanie rúk pod tečúcou vodou s použitím
mydla po každom použití toalety, pred jedlom, pitím, fajčením, ale napríklad aj pred vložením
žuvačky alebo cukríka do úst. Vhodná je aj dezinfekcia rúk alkoholovými dezinfekčnými
prostriedkami.
V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami k prenosu nákazy môže dôjsť
kontaktom voličov a členov volebnej komisie s infikovanou osobou. Z uvedeného dôvodu
Vás žiadame o zabezpečenie nasledujúcich opatrení:
- viackrát za deň vykonať dezinfekciu prostredia volebných priestorov (volebnej
miestnosti, chodby, toalety) účinnými dezinfekčnými prostriedkami (napr. prípravkami na
báze chlóru podľa návodu na etikete s použitím hornej hranice koncentrácie),
- vo volebných miestnostiach odporúčame zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na
dezinfekciu rúk (alkoholové dezinfekčné prípravy s obsahom alkoholu 70-90% alkoholu –
objemové percentá sú uvedené na etikete, prípravky sú dostupné v lekárňach). Dezinfekciu
rúk je vhodné vykonať pred vstupom a pri odchode z volebnej miestnosti, nakoľko voliči sa
dotýkajú priestorov na vyplnenie volebných lístkov, používajú spoločné perá a pod.
Postup – alkoholový dezinfekčný roztok sa nanesie na suché ruky, dôkladne sa rozotrie a
nechá zaschnúť, ruky sa už následne neumývajú. Alkoholový dezinfekčný roztok a tekuté
mydlá zabezpečiť aj na WC (používanie tuhého mydla je v danej situácii nevhodné).
- drobné predmety možno dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami vo forme spreja
alebo vlhčenými utierkami s účinnosťou na neobalené vírusy (uvedené na etikete).
Zároveň žiadame o distribúciu informačného letáku pre verejnosť priloženého v prílohe na
frekventovaných miestach obce, informačných tabuliach a pod..
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