Epidemiologická situácia a výskyt ochorení COVID-19
v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava .
Zhodnotením 7- dennej chorobnosti k 16.2.2021 je zaznamenaný nárast počtu prípadov vo
všetkých dozorovaných okresoch (Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Myjava). Čo sa týka regionálnych charakteristík zvyšuje sa vekovo vážená 14 denná incidencia,
s výnimkou Myjavy, trend 7-dňovej incidencie vzrástol na 1,3 ( v okrese Trenčín 1,8).
Pri hodnotení vekovo špecifickej chorobnosti zisťujeme nárast počtu pozitivity u detí 1-4
ročných, hlavne v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vo výrobných prevádzkach pokračujú
lokálne epidémie s počtom pozitívnych prípadov (podľa hlásenia a epidemiologického šetrenia
sa počty ochorení na COVID-19 pohybujú v rozmedzí od 3% do 30%, , v malých
prevádzkarňach od 20% do 40 %, dokonca v jednej prevádzke s počtom 11 exponovaných
zamestnancov bolo 90% pozitívnych na koronavírus SARS- CoV-2.
RÚVZ Trenčín vydal (za obdobie posledných 7 dní) 18 opatrení o zákaze prevádzky tried (7 x
ZŠ ,10 x MŠ 1x SŠ.), 2 SŠ boli uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
7-dňová incidencia 28.01.-03.02.2021 COVID Trenčiansky kraj
Diagnoza/ Okres
TN
NM
MY
BN
U071

incidencia

337,5

551,7

321,3

1124,3

386

345

85

409

U0711

počet
prípadov
incidencia

179,3

331,0

139,9

722,9

Počet
prípadov

205

207

37

263

7-dňová incidencia 03.02.-09.02.2021 COVID Trenčiansky kraj
Diagnoza/ Okres
TN
NM
MY
BN
U071

incidencia

479,1

748,4

298,6

744,9

548

468

79

271

U0711

počet
prípadov
incidencia

339,2

506,9

219,2

563,5

Počet
prípadov

388

317

58

205

7-dňová incidencia 10.02.-16.02.2021 COVID Trenčiansky kraj
Diagnoza/ Okres
TN
NM
MY
BN
U071

incidencia

572,1

871,0

399,9

757,2

656

545

105

274

U0711

počet
prípadov
incidencia

312,2

546,5

205,7

527,9

Počet
prípadov

358

342

54

191
Zdroj:EPIS

U071 ochorenia COVID-19 diagnostikované RT-PCR /
U0711 ochorenia COVID-19 diagn. antigenovými testami

vysvetlivky
Incidencia –frekvencia s akou sa v populácii objavujú nové ochorenia(počet nových prípadov na 10 000, 100 000
obyvateľov)
Kumulatívna vekovo vážená denná incidencia za 14 dní – prípady nad a vrátane sa počíta za 4 prípady)

Vychádzajúc z uvedených zistení, reprodukčného čísla predpokladáme nárast prípadov
vo všetkých okresoch.

Vychádzajúc z Alert systému

pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie

protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) COVID
AUTOMAT na základe regionálnych indikátorov sú okresy Bánovce nad Bebravou a Nové
Mesto nad Váhom zaradené do IV. stupňa varovania, okresy Trenčín a Myjava sú zaradené
do III. stupňa varovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydáva nasledovné
vyjadrenie k otváraniu škôl v okresoch TRENČÍN, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM,
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, MYJAVA:
1. Odporúča všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch
Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom

neprevádzkovať

prezenčnou výučbou nasledovné zariadenia a to: materské školy, základné školy,
špeciálne základné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu
a vzdelávanie, prevádzkovateľom zariadení, v ktorých sa prevádzkuje živnosť
starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje
živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.
2. Odporúča (v prípade neprevádzkovania škôl prezenčnou výučbou) všetkým
zriaďovateľom a riaditeľom školských zariadení v okrese Trenčín, Bánovce nad
Bebravou a Nové Mesto nad Váhom prevádzkovanie materských škôl, ktoré poskytujú
starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku
kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v
zdravotníctve,

zamestnancov

zariadení

sociálnej

starostlivosti,

zamestnancov

zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života a prípadne otvorenie
škôl pre deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne a to maximálne 5 detí na učiteľa.
3. V prípade otvárania škôl požadovať ako podmienku platné negatívne antigénové alebo
RT-PCR testy na vyšetrenie

oboch zákonných zástupcov alebo potvrdenie

o prekonaní ochorenia COVID 19 od všeobecného lekára pre dospelých (doklad nesmie
byť starší ako 3 mesiace) alebo doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou a od očkovania uplynulo aspoň 14 dní a súčasne čestné vyhlásenie
zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny
úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti
a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v
priebehu ostatných 10 dní do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované
na ochorenie COVID-19.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19
podľa obcí v okrese Bánovce nad Bebravou za obdobie: 02.02.-15.02.2021
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19
podľa obcí v okrese Trenčín za obdobie: 02.02.-15.02.2021
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19
podľa obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom za obdobie: 02.02.-15.02.2021
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19
podľa obcí v okrese Myjava za obdobie: 02.02.-15.02.2021

