
 

 

 

14. júna 2021 

Vážený rodič alebo opatrovateľ, 

 

Píšem vám, aby ste vedeli, že vo vašej škole došlo k pozitívnemu prípadu COVID-19, táto osoba sa teraz izoluje. 
Prípad súvisel s „variantom znepokojenia“ a existujú dôkazy, že sa šíri ľahšie ako najbežnejší kmeň vo Veľkej Británii. 
V súčasnosti však neexistujú dôkazy o tom, že by spôsoboval závažnejšie ochorenie, zvyšoval riziko úmrtnosti alebo 
znižoval účinnosť súčasných vakcín. 
 

Rád by som si našiel čas, aby som vás ubezpečil, že sme od prijatia týchto informácií podnikli všetky potrebné kroky, 
aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť všetkých detí v našej škole. Deti a zamestnanci, ktorí boli priamym alebo 
blízkym kontaktom s prípadom, sa už 10 dní samy izolujú, boli požiadaní o testovanie pomocou PCR a škola bola 
primerane vyčistená. 
 

Ako zastaviť šírenie COVID-19 
Je dôležité, aby si všetci uvedomovali, že hoci sa Liverpool otvára, stále musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o riziko 
Covid-19, najmä vzhľadom na nový variant. Stále musíte urobiť veci, aby ste znížili riziko vy a kohokoľvek, s kým žijete 
s ochorením na COVID-19: 

· Je dôležité, aby ste sa dali zaočkovať, keď ste na rade 
· Nosiť odevy na tvári pri odchode zo školy a vyzdvihnutí 
· Často si umývajte ruky mydlom a vodou - robte to najmenej 20 sekúnd 
· Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite gél na dezinfekciu rúk 
· Umyte si ruky hneď po príchode domov 
· Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa a nos vreckovkou alebo rukávom (nie rukami) 
· Použité vreckovky ihneď vložte do koša a potom si umyte ruky 

Ktokoľvek bez príznakov Covid-19 môže byť testovaný dvakrát týždenne. Môžete sa rozhodnúť: 

• podstúpiť test pod dohľadom v testovacom centre - https://liverpool.gov.uk/community-and-bezpečnosť / 
havarijné plánovanie / koronavírus / testovanie / testovanie bez symptómov / 

• vyzdvihnúť domáce testovacie súpravy v testovacom centre alebo v miestnej lekárni, príp 
• objednať online na: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 

 
Ak sa necítite dobre 
Ak sa necítite dobre, urobte si test PCR. Ak si chcete rezervovať test PCR, zavolajte na bezplatnú linku 119 alebo si 
rezervujte online na: 
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test 
Hlavné príznaky koronavírusu (COVID-19): 

· Nový nepretržitý kašeľ a / alebo 
· Vysoká teplota a / alebo 
· Strata alebo zmena normálneho vnímania chuti alebo čuchu (anosmia) 

 
Pre väčšinu ľudí bude koronavírus (COVID-19) miernym ochorením. Ak sa u vášho dieťaťa prejavia príznaky, môžete 
požiadať o radu od NHS 111 na https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-máte-koronavírusové 
príznaky / alebo telefonicky na čísle 119. 

S úctou, 

Matt Ashton 

Riaditeľ verejného zdravotníctva 

 


