P & M ROYAL s.r.o., Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy, prevádzka:
Hotel Plejsy***, SPA & Fun Resort
Vedenie Hotela Plejsy***, SPA & Fun Resort v súvislosti so šírením koronavírusu COVID19 spôsobujúcim akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu a zároveň v súlade
s usmernením vlády SR vydáva toto

USMERNENIE:
I.

V prípade, že zamestnanci spoločnosti P & M ROYAL s.r.o., prevádzkujúcej Hotel
Plejsy*** SPA & Fun Resort, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa
potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších dňoch od návratu
kontrolovať svoj zdravotný stav a zostať v povinnej karanténe po dobu 14 dní;
v prípade nedodržania nariadenia hrozí sankcia vo výške 1659 €.
V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus
vyskytol, objavia symptómy, ako: zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle alebo
všeobecné príznaky virózy resp. klasických respiračných ochorení, ktorými sú
teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie,
musí:
 ostať doma, nechodiť priamok lekárovi, kontaktovať lekára
telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že
daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu
špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na
pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť,
že osoba ostane v domácej liečbe;
 v prípade, že sa vyskytne podozrenie u zamestnanca bývajúceho v hoteli
je potrebné postupovať obdobne.

Zároveň odporúčame dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
 pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými
rukami,
 pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest
a ktorí majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum úradu verejného zdravotníctva, ktoré
pracuje v nepretržitej prevádzke:
Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
V Krompachoch, 13.03.2020

Michaela Rigdová
Hotel Manager
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