
Dôležité informácie o Koronavíruse (Covid-19) 
 

Parlament Veľkej Británie vydala usmernenie na ochranu obyvateľstva a na 

prevenciu šírenia koronavírusu (Covid-19). 

 

Čo potrebujete vedieť: 

Ostaňte doma 

● Choďte von, iba ak potrebujete nevyhnutné jedlo, lieky alebo navštíviť lekára, ísť 

do nevyhnutnej práce a na jednu formu cvičenia za deň. 

● Udržte sa minimálne 2 metre (6 stôp) od ostatných ľudí 

● Umyte si ruky, ihneď, ako prídete domov – treba si ich umývať aspoň 20 sekúnd  

 

Môžete rozšíriť vírus, aj keď nemáte príznaky. Nevychádzajte z domu, ak máte 

ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: 

● Vysokú teplotu – toto znamená, že ste na dotyk horúci/a na hrudi, alebo chrbte  

● Nový, nepretržitý kašeľ – toto znamená silný kašeľ viac ako hodinu, alebo 3 

a viac epizód kašľa počas 24 hodín (ak máte dlhodobý kašeľ, tento môže byť 

horší, ako zvyčajne) 

 

Môžete ísť von iba kvôli: 

● Nákupu základných vecí 

● Nevyhnutných nákupov liekov (nechoďte k obvodnému lekárovi (GP) alebo 

nemocnice bez toho, aby ste im najprv zavolali a dohodli si termín) 

● Práci (ak nemôžete v žiadnom prípade pracovať z domu) 

● Cvičeniu raz za deň, buď sám/ sama alebo s členmi rodiny, s ktorými zdieľate 

jednu domácnosť (v blízkosti vášho domu: na prechádzku, beh alebo bicykel) 

 

Musíte sa sociálne dištancovať: 

● Vyvarujte sa kontaktu s hocikým, kto má príznaky koronavírusu (COVID-19) 

● Medzi tieto príznaky patrí vysoká teplota a / alebo nový a nepretržitý kašeľ 

● Ak je to možné, vyhnite sa nepodstatnému využívaniu verejnej dopravy 

 



● Vyhnite sa zhromaždeniu viac ako 2 osôb 

● Vyhnite sa stretnutí s priateľmi a rodinou. Buďte v kontakte pomocou modernej 

technológie, napríklad telefónom, cez internet a sociálne siete  

● Kontaktujte svojho lekára alebo iné základné služby telefonicky alebo cez online 

služby 

 
Bývanie: 
● Ak dostávate príspevok na bývanie (housing benefit), toto by malo pokračovať 

ako zvyčajne  
● Ak bývate v súkromne prenajatom byte, váš prenajímateľ Vás nesmie vysťahovať 

v nasledujúcich troch mesiacoch  
 
Sociálne dávky: 
● Ak už máte nárok na dávky, tak nemusíte chodiť na úrad práce (Job Center Plus) 

kvôli podpisu alebo na stretnutie s vaším pracovným poradcom/ trénerom 
● Ak máte nejaké otázky o Vašej novej žiadosti, zavolajte na 0800 3285644 alebo 

ich zaregistrujte na Vašom Journal a DWP Vám zavolá  
● Ak potrebujete dôkazy v rámci svojej novej žiadosti na Universal Credit, dostanete 

podporu telefonicky alebo digitálne prostredníctvom the Journal  
 
Pomoc, ak musíte zostať doma: 
Ak potrebujete pomoc, môžete kontaktovať 01642 729777, 7 dní v týždni (9-17 
hodina), alebo poslať email na Helpboro@middlesbrough.gov.uk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Helpboro@middlesbrough.gov.uk


 
 
 

 
Upozorňujeme, že tieto informácie sú správne dňom 2. apríl 2020 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: http://www.middlesbrough.gov.uk  
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