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Staník Miroslav <Miroslav.Stanik@health.gov.sk> 30. novembra 2021, 8:29

Dobrý deň.

 

Dovoľujem si vám poslať aktuálne informácie, ktoré sa týkajú vývoja pandémie ochorenia
Covid-19.

 

Nový variant OMIKRON

 

V závere minulého týždňa boli zverejnené informácie o novom variante koronavírusu SARS-
CoV-2, ktorý bol prvýkrát objavený v Juhoafrickej republike. V tejto krajine získal za rekordných
menej ako 20 dní dominanciu nad predošlým variantom delta a šíri sa aj do ostatných štátov.
Zatiaľ však nie je k dispozícii dostatok epidemiologických dát, na základe ktorých by bolo
možné stanoviť, akou veľkou hrozbou tento nový variant je.

 

Limitované dáta však indikujú veľmi pravdepodobný potenciál extrémne vysokého R0,
čo by znamenalo vyššiu infekčnosť. Je  predčasné  zatiaľ hovoriť o priebehu a závažnosti
ochorenia. Jednotlivé krajiny zavádzajú opatrenia s cieľom spomaliť jeho šírenie.  Úrad
verejného zdravotníctva SR mení pravidlá pre osoby, platné pri návrate z Juhoafrickej republiky
a ďalších rizikových krajín.  Zavádza sa povinná karanténa.

 

Analytici Ministerstva zdravotníctva SR vypracovali sumár doteraz známych faktov o novom
variante, ktorý nájdete v prílohe mailu.

 

Očkovanie 3. dávkami a registrácia

 

Záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v uplynulých týždňoch rastie. Pribúdajú
prvoočkovanci a zároveň sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa dávajú zaočkovať 3. dávkami.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča všetkým záujemcom o 3. dávku očkovania, aby
využili registračný formulár na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna alebo
www.korona.gov.sk.

 

Lockdown a opatrenia

 

https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna
http://www.korona.gov.sk/
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Od štvrtka 25. novembra 2021 je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a vláda SR obmedzila
slobodu pohybu zákazom vychádzania. Cieľom tohto kroku je zníženie mobility obyvateľstva
a spomalenie šírenia ochorenia Covid-19.

 

Všetky platné opatrenia sú prehľadne zverejnené na stránke https://korona.gov.sk/.

 

 

S pozdravom

 

Miroslav Staník

Riaditeľ I  Komunikačný odbor
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