
Informácie pre majiteľov psov a mačiek, ktorí ochoreli na 

COVID-19 

(Aktualizované 30.3.2020, preklad textu od VÖK – Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner) 

 • Ochorenie COVID-19 (Coronavirus disease) je zapríčinené novým SARS-CoV-2. Tento vírus sa 

výrazne odlišuje od koronavírusov, ktoré sa v populáciách psov a mačiek vyskytujú už dlhý čas. 

 • Ľudia infikovaní SARS-CoV-2 vylučujú veľké množstvá vírusu, riziko nákazy medzi ľuďmi je vysoké. 

 • Existujú dôkazy, že sa SARS-CoV-2 môže v ojedinelých prípadoch prenášať z osôb chorých na 

COVID-19 na psy a mačky, čo nemusí nevyhnutne viesť k infekcii. Môže ísť aj len o vonkajšiu 

kontamináciu vírusom. Hoci pandémia už dosiahla veľmi veľký rozsah, boli celosvetovo pozitívne 

diagnostikované len 3 zvieratá (2 psy, 1 mačka; stav k 28.3.2020). 

 • Momentálne nie sú žiadne dôkazy o opačnej infekcii – zo zvierat na ľudí. Zvieratá by nemali byť 

schopné vylučovať  vírus v dostatočných množstvách. 

 • Preto nie je žiadny dôvod zbavovať sa psov a mačiek alebo žiadať eutanáziu zo strachu z nákazy od 

zvieraťa. 

 

Z bezpečnostných dôvodov   sa ľuďom chorým na COVID-19, ktorí majú psy a mačky odporúča: 

  

• Psy a mačky infikovaných osôb by podľa možnosti mali zostať vo svojom domove a nemali by byť 

dané mimo domu. 

 • Infikované/choré osoby vylučujú veľké množstvá pôvodcu, preto sú v každom prípade dôležité 

hygienické opatrenia v rámci domova (pokiaľ nie je pacient hospitalizovaný). Časté a dôkladné 

umývanie rúk mydlom, príp. aj dezinfekčným prostriedkom, príp. používanie rúška, časté čistenie 

povrchov a podláh, ako aj vetranie miestností sa môžu rozhodujúcim spôsobom podieľať na znížení 

množstva kolujúceho vírusu. 

 • Infikované osoby by sa mali vyhýbať priamemu kontaktu so svojimi zvieratami.  

 • Pokiaľ je to možné, o zvieratá by sa mala starať neinfikovaná kontaktná osoba alebo rodinný 

príslušník infikovanej osoby. 

 •Táto osoba by pri ksmení a starostlivosti o zviera mala používať vlastný vrchný odev vyhradený na 

tento účel. 

 • Opatrovateľ by pri prechádzkach so psom nemal opustiť byt/dom v oblečení noseným vo vnútri, 

ale mal by si ho vo vstupnej časti prezliecť za oblečenie určené na von. Pri príchode z vonku je opäť 

potrebné si oblečenie vo vstupných priestoroch vymeniť. Je potrebné vyhýbať sa kontaktu medzi 

odevmi určenými na použitie vo vnútri a vonku. 

 • Vôdzky, obojky  a pod. musia zostať vo vstupnom priestore bez kontaktu s pacientom chorým na 

COVID-19. 

 • Počas prechádzky je potrebné dodržiavať odstup od ostatných zvierat a zbierať trus. 

 • Labky by pred odchodom mali byť umyté mydlom (bez dezinfekčného prostriedku). 

 • Pri objavení sa príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať veterinárneho lekára telefonicky. 

 • Mačky s príznakmi ochorenia nesmú byť púšťané von.  

 

Zdroj: Prof. Etienne Thiry, Liège Université: Coronavirus et animaux domestiques: les faits  


