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COVID-19 Informácie 

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v utorok 31. marca 2020, ale môžu sa časom meniť. Podľa potreby tiež 
odporúčame skontrolovať webovú stránku vlády.

Vo väčšine krajín je v súčasnosti zavedený karanténny systém. Cestovanie je zakázané s výnimkou určitých situácií (pozri 
našu vládnu webovú stránku) ako napr. ak trpíte zdravotným problémom. Rešpektujte bezpečnostné opatrenia: umyte si 
ruky mydlom a vodou (najmenej 1 minútu) alebo dezinfekčným prostriedkom niekoľkokrát denne a po akomkoľvek 
kontakte, po kýchnutí (do lakťa) alebo útretí nosa (jednorazovou vreckovkou), po dotyku s povrchmi, ktoré mohli byť 
kontaminované. Povedzte „ahoj“ bez toho, aby ste si potriasli rukami, alebo sa bozkávali, rešpektujte vzdialenosť najmenej 
jedného metra. Ak ste boli vonku, tak sa nedotýkajte tváre rukami bez toho, aby ste si ich umyli. V prípade nezvyčajných 
dýchacích príznakov si nasaďte chirurgickú masku, aby ste chránili ľudí vo vašom okolí a rešpektujte bezpečnostné 
opatrenia po dobu 14 dní (pozri nižšie).

Neprerušujte svoju imunosupresívnu alebo biologickú liečbu, s 
výnimkou príznakov infekcie (horúčka, kašeľ, dýchacie ťažkosti, 
myalgia, anosmia...) aj to iba po konzultácii s lekárom.

Neprerušujte svoju liečbu prednisonom (alebo kolchicínom pre 
autoinflamačné ochorenia). Neprestaňte užívať 
hydroxychlorochin alebo chlorochin, ak ho užívate kvôli 
svojmu reumatickými muskuloskeletálnemu ochoreniu. 
Hydroxychlorochin si môžete objednať vo svojej lekárni pár dní 
pred doužívaním balenia (konkrétne pokyny pre predpis môžu 
závisieť od každej krajiny).

Neužívajte NSAID ani steroidy na liečbu horúčky alebo 
infekcie. Namiesto toho si vezmite paracetamol.

Ak užívate dlhodobo imunosupresíva, biologickú liečbu alebo 
kortikosteroidy v dávke vyššej ako 10-15mg prednisonu/deň, 
ste zraniteľnejší. Zostaňte doma, požiadajte ľudí vo vašom 
okolí, aby Vám urobili nákupy a obmedzte kontakt s okolím, 
pričom dodržujte bezpečnostné opatrenia. Zraniteľní ľudia by 
mali pracovať z domu pokiaľ je to možné. Kontaktujte svojho 
odborného lekára. V prípade rodičov s dieťaťom, ktoré má 
biologickú liečbu alebo imunosupresíva nie je vo všeobecnosti 
dôvod na odchod rodičov z ich pracoviska, ale odporúča sa im 
poctivo dodržiavať bezpečnostné opatrenia. V osobitných 
situáciách kontaktujte lekárske oddelenie zamestnávateľa.

COVID-19 a pacienti trpciaci 
reumatickými muskuloskeletárnymi 

ochoreniami 

Ak ste boli v kontakte s niekým, kto bol 
pozitívny na COVID-19, alebo ak sa u Vás 

vyskytnú príznaky COVID-19 (horú čka, kašeľ, 
anosmia (strata čuchu), dýchavi čnos ť...)

Zostaňte doma, nechoďte vôbec von

Rešpektujte bezpečnostné opatrenia

Ak máte príznaky, zavolajte svojmu lekárovi

Sledujte svoju teplotu dvakrát denne poča s 
nasledujúcich 14 dní

Ak je to možné spite osobitne. Spoločné 
priestory (napr. kúpeľňa ), sa musia ča sto či  
stiť a dezinfikovať (používajte dezinfekciu, 
skontrolujte odporúča né použitie). 
Nezdieľa jte uteráky a hygienické potreby 

Nedotýkajte sa rúčok, vypínačov a rovných 
povrchov, často ich čistite a dezinfikujte, aby 
ste chránili seba a členov svojej rodiny

Otvorte okná a vetrajte svoj dom / byt / izbu 
niekoľkokrát denne

ERN ReCONNET : 
https://reconnet.ern-net.eu 




