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Upozornenie na dodržiavanie opatrení ÚVZ
Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále
pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb
vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.
1. Radi by sme požiadali obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
a pomáhajúce profesie (TSP, KC, MOPS, APZ) o súčinnosť a spoluprácu vo
vyhľadávaní a evidovaní osôb vracajúcich sa zo zahraničia, predovšetkým z krajín, kde
sa COVID-19 vyskytuje. Tieto informácie o epidemiologickej situácii žiadame
zasielať týždenne, v prípade potreby obratom, na elektronickú adresu
covidrk@minv.sk
2. Rúška patria naďalej k jedným z kľúčových preventívnych opatrení.
3. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk
a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické
opatrenia doma, na verejnosti a na pracovisku.
4. Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie opatrenia ÚVZ SR, ktoré sa týka zrušenia
domácej izolácie a štátnej karantény.1 Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné
konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:
Austrália, Belgicko, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Japonsko, Južná Kórea,
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko,
Taliansko. 2
Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.
5. Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby sa tieto osoby
podrobili najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí testovania na
ochorenie COVID-19 (hradené štátom). Až do doby obdržania negatívneho
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http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf

výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v
domácej izolácii spolu s osobami žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
6. Všetkým osobám, ktoré od 20. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky ÚVZ SR nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky
oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému RÚVZ a
všeobecnému lekárovi.

Odporúčame samosprávam
- monitorovať a evidovať v rómskych lokalitách osoby prichádzajúce zo zahraničia,
- zistiť či osoba je nahlásená na príslušný RÚVZ, aby jej mohli byť odobraté klinické
vzorky (bezplatný test RT-PCR),
- v prípade, že osoba nie je nahlásená, ihneď o tom informovať príslušný RÚVZ
a postupovať v zmysle Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia.

Odporúčame pracovníkom pomáhajúcich profesií (TSP/KC/MOPS/APZ)
- naďalej šíriť osvetu v rómskych komunitách o preventívnych opatreniach (v priestoroch
interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy mať pokrytie horných dýchacích
ciest /nos, ústa/ ako je napríklad rúško, šál, šatka; dôsledné umývanie rúk; dodržiavanie
dostatočného sociálneho odstupu a atď.)3,
- v prípade, že zaevidujú osobu /ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia je dôležité, aby v rámci
rozhovoru:
a) zistili, či sa navrátilci nahlásili na príslušný RÚVZ,
b) informovali navrátilcov, že bezprostredne po návrate sa majú prihlásiť na
príslušný RÚVZ na odobratie sterov z nosa a ústnej dutiny (RT-PCR test je
bezplatný).

Zoznam použitých skratiek :
KC – Komunitné centrum
MOPS – Miestne občianske poriadkové služby
TSP – terénna sociálna práca
USVRK – Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚVZ SR – Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky
RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravia
APZ – asistent podpory zdravia (Zdravé regióny, n. o.)
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