REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Trebišov
Tel.: 056/672 4885

FAX: 056/672 6474

E-mail: ruvztv@uvzsr.sk

IČO: 17335434

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie
vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.
Naša značka:
A/2019/00049-01/OE

Vybavuje:
OE

V Trebišove dňa:
12.01.2019

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrení na
predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
Z dôvodu výskytu ochorenia na osýpky u fyzickej osoby s pobytom na ulici Školská
v obci Nižný Žipov, vzhľadom na charakter nákazy a na súčasný pretrvávajúci epidemický
výskyt ochorení na osýpky v okrese Trebišov, správny orgán RÚVZ so sídlom v Trebišove
podľa § 18 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len zák.č.71/1967 Zb.) z vlastného podnetu
začína
správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia pre všetky fyzické osoby od dovŕšenia 6. mesiaca veku do
dovŕšenia 11. roku veku s pobytom na ulici Školská v obci Nižný Žipov, ktoré nemajú
záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia na osýpky alebo záznam
o očkovaní proti osýpkam (t.j. pre vnímavé osoby) podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len zák.č.355/2007
Z. z.), a to podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára, ktorý bude
spočívať vo vyšetrení klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky
(horúčka a makulopapulózny exantém a kašeľ alebo nádcha alebo konjuktivitída), ako aj v
posúdení zdravotnej spôsobilosti na výkon očkovania proti osýpkam a podľa pokynov
ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou
vakcíny.
Účelom správneho konania je rozhodnutím upraviť povinnosti vyplývajúce zo zák.
č. 355/2007 Z. z. na zamedzenie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia osýpok u fyzických
osôb vo veku od 6. mesiaca veku do dovŕšenia 11. roku veku pobytom na ulici Školská
v obci Nižný Žipov s vyššie uvedeným, o čom účastníkov konania upovedomuje podľa § 18
ods.3 zák.č.71/1967 Zb. Z. z..
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