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Vec
Opatrenie prednostky Okresného úradu Košice-okolie počas šírenia vírusu COVID-19
– usmernenie
________________________________________________
Vážený pán primátor, pani starostka, pán starosta
Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a určenom rozsahu opatrení vyhláseného
núdzového stavu vyplynuli na základe uznesení vlády SR pre mestá a obce nasledujúce úlohy
v časovom slede:
Uznesenie vlády SR č. 113 zo dňa 15.3.2020 odporúča predstaviteľom územnej
samosprávy umožniť neobmedzený prístup osobám patriacim k marginalizovaným komunitám
k pitnej vode na nevyhnutnú dobu.
Uznesenie č. 187 z 31. marca 2020 uložilo povinnosť zabezpečiť, aby všetci občania, ktorí
sa vracajú zo zahraničia, a ktorým opatrením Úradu verejného zdravotníctva bola nariadená
povinná karanténa, boli umiestnení v karanténnych centrách.
Uznesenie vlády č. 196 z 2. apríla 2020 k návrhu Plánu riešenie ochorenia COVID-19
v marginalizovaných rómskych komunitách uložila vláda primátorom miest a starostom obcí určiť
karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb z marginalizovaných
rómskych komunít. Poriadok a bezpečnosť v karanténnych zariadeniach a v marginalizovaných
rómskych komunitách sa má zabezpečiť podľa tohto usmernenia s asistenciou ozbrojených síl SR.
Prítomnosť zdravotníckych pracovníkov v karanténnych zariadeniach sa má zabezpečiť
prostredníctvom samosprávnych krajov. Vyskladnenie osobných ochranných prostriedkov pre
určených zamestnancov karanténneho zariadenia a pre osoby umiestnené v karanténnom zariadení
(pre osoby vracajúce sa zo zahraničia) má zabezpečiť Správa štátnych hmotných rezerv.
Požiadavku sumarizuje Okresný úrad Košice-okolie. Uznesenie v bode B. 9. ďalej primátorom
miest a starostom obcí ukladá zabezpečiť zásobovanie karanténneho zariadenia (potraviny, pitná
voda, hygienické potreby).
Toto uznesenie ďalej odporúča starostom a primátorom obcí s marginalizovanými
rómskymi komunitami zabezpečiť transport osôb, ktorým bola nariadená povinná karanténa
v karanténnom zariadení do a z karanténneho zariadenia.
Hlavný hygienik SR uverejnil k Plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných
rómskych komunitách na stránke www.uvzsr.sk ďalšie doplňujúce informácie.
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Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (sp. zn.:
OLP/3012/2020 zo dňa 4.4.2020) nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 06.04.2020 od 7.00 vstúpia
na územie SR, izoláciu v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie
laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe
nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto
nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. V prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky
svojmu všeobecnému lekárovi. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území SR poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, oznámia túto skutočnosť na linke tiesňového volania 112.
Na základe vyššie pre Vašu potrebu vydávam usmernenie, ktorý je súčasťou prílohy tohto listu.
Ako príloha číslo 2 je Vám k dispozícii doplnenie usmernenia zo Sekcie krízového riadenia MV
SR.

Príloha:
1. Postup samospráv miest a obcí s MRK okresu Košice-okolie pri zriaďovaní karanténneho
zariadenia.
2. Postup starostu obce pri riešení ochorenia Covid 19 v marginalizovaných rómskych
komunitách – doplnenie usmernenia.

PhDr. Denisa Vargová Lukáčová v r.
prednostka
Okresného úradu Košice - okolie
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