Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a
obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste.

V Bratislave je k 9.3.2020 potvrdených 5 pacientov s ochorením COVID-19 spôsobeným novým
koronavírusom. Chceme však ubezpečiť, že ako mesto sme sa v spolupráci s mestskými
časťami aj samosprávnym krajom na situáciu zodpovedne pripravovali už dlhšie. V situácii, v
ktorej sa nachádzame, sme prešli z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu. Aby sme
boli v tomto úsilí úspešní, potrebujeme byť v prvom rade ako mestská komunita súdržní a
zodpovední voči sebe a svojmu okoliu.
V spolupráci s vládou, Bratislavským samosprávnym krajom a mestskými časťami sme preto
zaviedli sériu preventívnych opatrení na zníženie rizika šírenia nákazy. Napríklad:
zrušenie verejných podujatí organizovaných mestom, kde sa očakáva väčší počet účastníkov a
rovnako odporúčanie iným organizátorom, aby zvážili zrušenie svojich podujatí;
dezinfekcia všetkých vozidiel MHD nad rámec každodennej údržby a automatické otváranie
všetkých dverí na zastávkach;
zrušenie návštev v zariadeniach pre seniorov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejšou
skupinou z pohľadu komplikácií pri nakazení novým koronavírusom;
zatvorenie kultúrnych inštitúcií od 9.3. do odvolania – Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta
Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
zatvorenie športových zariadení v správe STaRZ od 9.3. do odvolania (Plaváreň a Posilňovňa
Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, ZŠ a ŠH Harmincova, ZŠ O. Nepelu, FIT STARZ);
zatvorenie ZOO;
zatvorenie Bádateľne Archívu mesta Bratislavy od 9.3. do odvolania;
opatrenia na zníženie priameho kontaktu medzi našimi zamestnancami (v klientskom centre na
Primaciálnom námestí a na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií v Petržalke) a
klientmi;
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Za veľmi dôležité však považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať
panike. Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými
inštitúciami. O ďalšom vývoji v Bratislave budeme aktívne informovať na tejto stránke.
Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a
kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu
verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o
zdravotnej starostlivosti.
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