
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra 

 

PREHLÁSENIE PACIENTA / TRETEJ OSOBY 

............................................................................... (meno a priezvisko, dátum narodenia) týmto čestne 

prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som (označte krížikom pravdivý údaj) 

tel. číslo .......................................................                                    TT: ....................... °C 

Príznaky COVID-19: TT nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, vracanie/hnačka u detí do 1 roka, zápal pľúc 

- Boli ste v posledných 14-tich dňoch v zahraničí? Ak áno kedy ste sa vrátili? 

 

áno                návrat_________________                           nie 

 

- Boli ste v posledných 14-tich dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID- 19? 

 

áno                                                                                       nie 

 

- Je vo Vašej domácnosti osoba s pozitívnym testom na COVID-19? 

áno                                                                                       nie   

- Je vo Vašom zamestnaní osoba s pozitívnym testom na COVID-19, s ktorou ste boli v kontakte? 

áno                                                                                       nie     

- Je vo Vašom okolí osoba s pozitívnym testom na COVID-19? 

áno                                                                                       nie 

- Je vo Vašom okolí v karanténe osoba s podozrením na infekciu COVID-19?  

 

áno                                                                                       nie    

 

Aspoň jedna odpoveď ÁNO, na pacienta sa nahliada ako na potenciálne infikovaného COVID-19! 

 

Bez príznakov ochorenia (TT nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, vracanie/hnačka u detí do 1 roka, zápal pľúc):                    

- eliminuje kontakt s ostatnými osobami a neopúšťa domácnosť (domáca izolácia)                                                   

- pravidelne sleduje svoj zdravotný stav, meria si TT min 2x za deň 

 

Príznaky ochorenia aspoň jedného z 3 hlavných príznakov + pozitívna epidemiologická anamnéza: 

- eliminovať kontakt s ostatnými osobami a neopúšťať domácnosť (domáca izolácia) 

- telefonicky kontaktovať svojho lekára, riadiť sa odporúčaniami ÚVZ SR 

- v prípade náhleho zhoršenia stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, atď.) bez odkladu kontaktovať 112 

 

Príznaky ochorenia (ktorékoľvek z vyššie uvedených) + negatívna epidemiologická anamnéza : 

-  telefonická konzultácia s ošetrujúcim lekárom a symptomatická liečba (lieky na zníženie teploty, lieky proti bolesti, 

kašľu a pod. a pokoj na lôžku) 

- minimalizovať kontakt s ostatnými osobami mimo domácnosti a bez dôvodu nenavštevovať  ZZ 

 

V Nitre, dňa.............................                                                                     ............................................. 

                                                                                                                                     podpis 


