Odporúčania pre organizátorov
hromadného podujatia v prevencii opičích kiahní

Ako môže človek znížiť šancu dostať opičie kiahne na miestach ako sú párty,
kluby, festivaly a iné hromadné podujatia?
1. Vyhľadajte si informácie k danej téme z dôveryhodných zdrojov (MZ SR, ÚVZ SR, WHO,
ECDC).
2. Ak predpokladáte veľký počet návštevníkov a/alebo medzinárodnú účasť na podujatí,
skontaktujte sa vopred s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
3. Pred podujatím napr. prostredníctvom sociálnych sietí, newslettera, webstránky, aplikácie
hromadného podujatia či emailu a aj fyzicky priamo v priestoroch podujatia poskytnite
návštevníkom informačné materiály o preventívnych opatreniach na zabránenie šírenia nákazy.
3. Vopred upozornite návštevníkov podujatia, aby sa nezúčastňovali podujatia, ak majú
príznaky akéhokoľvek infekčného ochorenia, resp. príznaky spojené s opičími kiahňami
(horúčka, zimnica, bolesti hlavy, zväčšené lymfatické uzliny, bolesti chrbta alebo svalov
a typickú vyrážku) a odporučte im návštevu lekára.
4. V prípade, ak by sa podujatie stalo ohniskom nákazy, je potrebné upozorniť návštevníkov na
riziko prostredníctvom webovej stránky podujatia s odkazom na oficiálne zdravotnícke
odporúčania alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu, cez ktorý sa účastníci zaregistrovali
na podujatie.
5. Bezpečnejšie sú festivaly, koncerty a iné hromadné podujatia, kde sú účastníci úplne oblečení
a je nepravdepodobné, že by zdieľali kontakt koža na kožu. Minimálne oblečenie a priamy
osobný kontakt (objímanie, bozkávanie) predstavuje určité riziko nákazy.
6. Individuálne riziko vzniku opičích kiahní môže byť vysoké pre malé deti, tehotné ženy,
starších alebo imunokompromitované osoby.
7. Ak sa hromadné podujatie koná v uzavretom priestore, zabezpečte prúdenie vzduchu
v interiéri, často a dôsledne vetrajte.

8. Sprístupnite účastníkom vodu, mydlo a dezinfekciu na ruky v dostatočnej množstve.
Na utretie rúk poskytnite jednorazové utierky.
9. Odporúčame používať jednorazové riady. V opačnom prípade na umývanie riadu po každom
návštevníkovi odporúčame zabezpečiť strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia
vhodného umývacieho prostriedku prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného
prostriedku, možné je aj ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím
kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, následne sa umytý riad uloží
do zariadenia na odkvapkanie riadu, neutiera sa.
10. Personál, ktorý zabezpečuje čistenie povrchov a upratovanie po skončení podujatia, má mať
k dispozícii ochranné prostriedky, ako sú gumené rukavice či respirátory /jednorazové rúška.
11. Ak si všimnete akékoľvek informácie o nákaze opičími kiahňami u návštevníkov vášho
podujatia, bezodkladne kontaktujte príslušný RÚVZ. Ak sa opičie kiahne potvrdia v spojitosti
s vaším podujatím, RÚVZ vás môže požiadať o kontaktné údaje návštevníkov.
Zdroje:
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