
Triediaci dotazník COVID 19 dieťa 

Meno:     Priezvisko:   Dátum narodenia: 

Adresa trvalého bydliska: 

Dôvod návštevy  v DKC:    

� Ambulantné vyšetrenie                           �  Plánovaný príjem               � Akútny príjem v službe 

 

1. Epidemiologická anamnéza 

� Pobyt v zahraničí za posledných 14 dní                Dátum návratu ................... 

� Nariadená karanténa pre susp. ochorenie COVID 19 

� Kontakt s osobou pozitívne testovanou na COVID 19  

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............     Kedy: ............... 

� Kontakt s osobou v karanténe pre podozrenie na ochorenie COVID 19 za posledných 14 dní 

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............     Kedy: .............. 

� Kontakt s osobou s respiračnou infekciou, ktorá sa vrátila zo zahraničia v posledných 14 dňoch 

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............  Kedy: ............... 

� Pobyt v domácej izolácii a telesná teplota viac ako 38 st.C viac ako 4 dni 

� Kontakt s osobou s príznakmi respiračného ochorenia, ktorá je v domácej izolácii a má telesnú teplotu viac 

ako 38 st.C. viac ako 4 dni, nemá cestovateľskú anamnézu ani kontakt s osobou COVID 19 pozitívne 

testovanou 

2. Príznaky ochorenia 

Hlavné 

� Teplota > 37,2 st.C 

� Kašeľ 

� Dýchavica 

Vedľajšie 

� Vracanie alebo hnačka u detí do 1 roka 

� Bolesť hlavy 

� Bolesť svalov 

� Nádcha 

� Strata chuti 

� Strata čuchu 

� Nechutenstvo 

� Zápal pľúc 

� Iné chronické ochorenie ako ochorenie srdca 

� Užívanie atb posledných 14 dní 

 

3. Doplňujúce otázky 

PCR test COVID 19:  ........                     dátum steru:............................. 

Zhodnotenie:  

1 pozitívna odpoveď z anamnézy – COVID 19 susp.  

1 hlavný príznak a 1 vedľajší príznak; alebo 2 hlavné príznaky aj bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy – COVID 19 susp. PCR 

test pozit.   – COVID 19 pozit.  

 

Dotazník vyplnil: 

Meno a priezvisko lekára:                                                                Dátum a čas: 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzuje, že som nezamlčal/nezamlčala žiadne dôležité údaje v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia 

COVID 19. 

 

Podpis zákonného zástupcu ( ak nebol zber informácií telefonicky): 

 



Triediaci dotazník COVID 19 sprievodca 

 

Meno:     Priezvisko:   Dátum narodenia: 

Adresa trvalého bydliska: 

Dôvod návštevy  v DKC:    

� Ambulantné vyšetrenie                           �  Plánovaný príjem               � Akútny príjem v službe 

 

4. Epidemiologická anamnéza 

� Pobyt v zahraničí za posledných 14 dní                Dátum návratu ................... 

� Nariadená karanténa pre susp. ochorenie COVID 19 

� Kontakt s osobou pozitívne testovanou na COVID 19  

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............     Kedy: ............... 

� Kontakt s osobou v karanténe pre podozrenie na ochorenie COVID 19 za posledných 14 dní 

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............     Kedy: .............. 

� Kontakt s osobou s respiračnou infekciou, ktorá sa vrátila zo zahraničia v posledných 14 dňoch 

Typ kontaktu: spoločná domácnosť, práca, škola, susedstvo, iné ...............  Kedy: ............... 

� Pobyt v domácej izolácii a telesná teplota viac ako 38 st.C viac ako 4 dni 

� Kontakt s osobou s príznakmi respiračného ochorenia, ktorá je v domácej izolácii a má telesnú teplotu viac 

ako 38 st.C. viac ako 4 dni, nemá cestovateľskú anamnézu ani kontakt s osobou COVID 19 pozitívne 

testovanou 

 

5. Príznaky ochorenia 

Hlavné 

� Teplota > 37,2 st.C 

� Kašeľ 

� Dýchavica 

Vedľajšie 

� Vracanie alebo hnačka u detí do 1 roka 

� Bolesť hlavy 

� Bolesť svalov 

� Nádcha 

� Strata chuti 

� Strata čuchu 

� Nechutenstvo 

� Zápal pľúc 

� Iné chronické ochorenie ako ochorenie srdca 

� Užívanie atb posledných 14 dní 

 

6. Doplňujúce otázky 

PCR test COVID 19:  ........ dátum steru:............................. 

Zhodnotenie:  

1 pozitívna odpoveď z anamnézy – COVID 19 susp.  

1 hlavný príznak a 1 vedľajší príznak; alebo 2 hlavné príznaky aj bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy – COVID 19 susp. PCR 

test pozit.   – COVID 19 pozit.  

 

Dotazník vyplnil: 

Meno a priezvisko lekára:                                                                Dátum a čas: 

 

Svojím podpisom potvrdzuje, že som nezamlčal/nezamlčala žiadne dôležité údaje v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia 

COVID 19. 

 

Podpis sprievodcu ( ak nebol zber informácií telefonicky): 


