PLÁN POSTUPU A OPATRENÍ
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ÚVOD
Samosprávne kraje sú, v rámci svojej pôsobnosti, súčasťou systému riadenia štátu v krízových stavoch 1.
Spolupracujú so štátnymi orgánmi, poskytujú súčinnosť orgánom krízového riadenia a zabezpečujú
úlohy stanovené im legislatívou, alebo úlohy stanovené na základe zákona, oprávnenými štátnymi
orgánmi.
V záujme vytvorenia predpokladov pre efektívne zvládnutie krízových situácií, Trnavský samosprávny
kraj (ďalej aj ako „TTSK“) prijíma aj vlastné preventívne opatrenia. Ich účelom je zabezpečiť pripravenosť
samosprávneho kraja reagovať na mimoriadne situácie a podieľať sa na zabezpečovaní ochrany
verejného zdravia 2 a minimalizovaní negatívnych ekonomických dopadov.
Tento dokument je plánom postupu a opatrení TTSK pre prípad špecifickej mimoriadnej situácie - vzniku
epidémie, alebo rozšírenia pandémie na území TTSK. Plán vychádza z „vládneho“ Pandemického plánu
pre prípad pandémie v Slovenskej republike 3 , ďalej ho však rozpracúva a dopĺňa, podľa špecifických
potrieb TTSK. Vychádza pri tom z cenných praktických skúseností, ktoré TTSK nadobudol v súvislosti
s pandémiou infekčného ochorenia COVID-19 v priebehu roka 2020. Účelom plánu nie je alternovať
vládny pandemický plán, ale naopak, na jeho základe a v jeho rámci, poskytnúť návod, ako postupovať,
aké opatrenia zvažovať v jednotlivých fázach vývoja pandémie, v podmienkach TTSK.
Súčasťou dokumentu je tiež určenie základných parametrov materiálno-technických potrieb v čase
pandémie (druh a počet), najmä osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných
prostriedkov potrebných pre zabezpečenie primeranej úrovne ochrany života a zdravia ľudí v klientskej
starostlivosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ľudí pracujúcich alebo navštevujúcich tieto
organizácie a tiež ľudí pracujúcich alebo navštevujúcich Úrad TTSK.
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Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Spoluprácu orgánov verejného zdravotníctva v tejto oblasti a v rámci svojej pôsobnosti stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike“ bol schválený dňa 11. 8. 2020 Pandemickou komisiou vlády
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Pandemický plán“).
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I. ZÁKLADNÉ POJMY
Mimoriadna situácia1 - Krízová situácia, obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti na život, zdravie alebo majetok. O vyhlásení mimoriadnej situácie rozhoduje v závislosti
od rozsahu mimoriadnej situácie obec, okresný úrad, okresný úrad v sídle kraja alebo vláda SR.
Núdzový stav 4 - môže vyhlásiť vláda SR len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde
k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného
prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy,
priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len
na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.
Orgány krízového riadenia5 - ustanovuje ich zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu:
a)
b)
c)
d)

vláda SR, Bezpečnostná rada SR
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
Národná banka Slovenska (ďalej ako „NBS“)
bezpečnostná rada kraja

e) okresný úrad (ďalej aj ako OÚ“)
f) bezpečnostná rada okresu
g) obec

Orgán krízového riadenia zriaďuje 6 svoj krízový štáb. Krízový štáb je výkonným orgánom orgánu
krízového riadenia. Aktivuje sa pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku krízovej situácie alebo pri
vyhlásení krízového stavu, pričom pôsobí iba dočasne (na nevyhnutné obdobie).
Mimoriadnu situáciu v územnom rozsahu kraja (napr. v dôsledku vzniku epidémie na území kraja)
vyhlasuje a odvoláva OÚ v sídle kraja 7 , ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod
okresného úradu (A), a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vnútra vyhlásenie
mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod (B).
Pokiaľ v dôsledku zvýšenia ohrozenia epidémiou je vyhlásený núdzový stav, plní úlohy podľa zákona 8
v územnom obvode kraja bezpečnostná rada kraja. Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady kraja spojené
s jej činnosťou zabezpečuje OÚ v sídle kraja.
Krízový štáb Okresného úradu Trnava
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

prednosta OÚ v sídle kraja – predseda KŠ
vedúci odboru KR OÚ – podpredseda KŠ
vedúci odd. CO a KP odboru KR OÚ – tajomník
riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru
riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ
predseda TTSK
riaditeľ centra podpory Trnava
vedúci organizačného odboru OÚ
vedúci odboru cestnej dopravy a PK OÚ

Bezpečnostná rada kraja Trnava
a) prednosta OÚ v sídle kraja – predseda BR
b) zástupca ozbrojených síl určený MO SR
c) riaditeľ KR Policajného zboru

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ
pracovník referátu KR, BOPZ, PO TTSK
regionálny hygienik Regionálneho úradu VZ v Trnave
vedúci lekár Krajského operačného strediska ZZS v Trnave
vedúci odd. obrany štátu odboru krízového riadenia OÚ
vedúci odd. CO a KP odboru krízového riadenia OÚ
vedúci koordinačného strediska integrovaného ZS
riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

d) riaditeľ KR Hasičského a záchranného zboru
e) predseda TTSK
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Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Podľa § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
6 Podľa § 2 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
7 Podľa § 13 ods.2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
8 Čl. 9 zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (úlohy
súvisiacich so zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku; s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu,
na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia; so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva,
zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku; s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním
povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v rozsahu podľa tohto ústavného zákona).
5
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Krízový štáb TTSK (KŠ TTSK) - je podľa štatútu 9 poradný orgán predsedu TTSK, okrem iného v oblastiach:
- zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v krízových situáciách
v Úrade TTSK, v OvZP 10 a výkonu pôsobností samosprávneho kraja v krízových situáciách,
- plnenie úloh vnútornej bezpečnosti a ochrany, vyhodnocujúc bezpečnostnú situáciu v OvZP,
- plnenie úloh na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti štátu a ochrany obyvateľstva určených
Ústredným krízovým štábom, orgánmi krízového riadenia kraja a orgánmi TTSK,
- monitorovanie a vyhodnocovanie rizík možného vzniku a vývoja krízovej situácie v OvZP a
navrhovanie opatrení na prevenciu alebo elimináciu pôsobenia rizikových faktorov, a ďalšie.
O aktivácii KŠ TTSK (o zvolaní zasadnutia) rozhoduje predseda TTSK. Členovia KŠ TTSK sú:
a) predseda TTSK - predseda KŠ
b) podpredsedovia TTSK
c) riaditeľ Úradu TTSK

d) zástupca riaditeľa Úradu TTSK
e) zamestnanec referátu KR, BOPZ a PO – tajomník KŠ

Samosprávne kraje s účinnosťou od 1.9.2009 patria zo zákona medzi subjekty hospodárskej mobilizácie
(HM). Krízový štáb TTSK plní aj úlohu Krízového štábu subjektu HM.
Epidémia 11 - je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti.
Pandémia 12 - je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v
mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. Pandémiu vyhlasuje Svetová
zdravotnícka organizácia 13 . V Slovenskej republike vyhlásenie pandémie oznamuje Úrad verejného
zdravotníctva SR.
Pandemická komisia vlády SR - je multirezortný, koordinačný, konzultačný, odborný a poradný orgán
vlády SR zriadený za účelom navrhovania opatrení, s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú
záťaž obyvateľstva za účelom zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v
prípade pandémie. Členmi komisie sú aj všetci predsedovia a predsedníčky samosprávnych krajov.
Operačné stredisko Pandemickej komisie vlády SR - zriaďuje sa na Ministerstve zdravotníctva SR (ďalej
len „MZ SR“) ako dočasný odborný koordinačný orgán Pandemickej komisie vlády SR na zabezpečenie
súčinnosti pri organizovaní postupov znižovania rizík pandémie v súčinnosti s pandemickými strediskami
ústredných orgánov štátnej správy a pandemickými strediskami pri krízových štáboch OÚ v sídle kraja.
Operačné stredisko Pandemickej komisie vlády SR sa zriaďuje na obdobie počas pandémie a jeho činnosť
sa riadi štatútom, ktorý vydáva MZ SR.
Pandemické stredisko rezortu - je dočasný odborný orgán ústredného orgánu štátnej správy, OÚ v sídle
kraja 14 na zabezpečenie bezprostredného plnenia úloh zameraných na elimináciu rizika pandémie v
rámci jeho pôsobnosti. Vytvára sa z vybraných členov krízového štábu ústredného orgánu štátnej správy
a kooptovaných členov do pandemického strediska krízového štábu OÚ v sídle kraja. Jeho úlohou je
zabezpečovať realizáciu opatrení a úloh vyplývajúcich z pandemického plánu v pôsobnosti rezortu a v
rámci komunikácie s operačným strediskom Pandemickej komisie vlády SR predkladať informácie o
aktuálnom stave plnenia úloh v rezorte. Pandemické stredisko rezortu sa aktivuje v období vyhlásenej
pandémie.
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja - je odborný orgán MZ SR, ktorý koordinuje
činnosť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených MZ SR ako subjekty hosp. mobilizácie
v príslušnom kraji a opatrenia na úseku zdravotníctva kraja v krajských orgánoch krízového riadenia.
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Štatút Krízového štábu TTSK, č. 10859/2018/RKR, účinný od 1.10.2018.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
11 § 2 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12 § 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13 www.who.int
14 V Trnavskom kraji je to Pandemické stredisko krízového štábu OÚ Trnava, zriadené Doplnkom č. 2, Štatútu Krízového štábu
OÚ v sídle kraja Trnava.
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II. POSTAVENIE TTSK V SYSTÉME ORGÁNOV KRÍZOVÉHO RIADENIA POČAS PANDÉMIE
Centrálna úroveň
Vláda SR

Bezpečnostná rada SR

Pandemická komisia vlády SR

Ústredný krízový štáb

ostatné ústr. orgány ŠS

ministerstvá

NBS

Krízové štáby

Krízové štáby

Krízový štáb

pandemické strediská rezortov

Krajská úroveň
Okresný úrad v sídle kraja

Bezpečnostná rada kraja

Krízový štáb OÚ Trnava

Predseda TTSK

Pandemické stredisko KŠ OÚ Trnava

Krízový štáb TTSK

Okresná úroveň
Okresný úrad

Krízový štáb OÚ

Bezpečnostná rada okresu

obce

Krízové štáby obcí

Legenda:
- orgán krízového riadenia
- výkonný orgán orgánu krízového riadenia

- Pandemická komisia vlády SR, pandemické strediská rezortov
a KŠ OÚ v sídle kraja
- poradný orgán predsedu TTSK
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III. PANDEMICKÝ PLÁN PRE PRÍPAD PANDÉMIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike (ďalej len „Pandemický plán“) bol schválený

Pandemickou komisiou vlády Slovenskej republiky. Určuje úlohy ústredných orgánov štátnej správy,
Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale aj úlohy
samosprávnych krajov (VÚC) v príprave na pandémiu (medzipandemické obdobie) ako aj v čase
pandémie.

Úlohy samosprávneho kraja v medzipandemickom období
- zabezpečuje účasť svojich zástupcov na rokovaní pandemického strediska v sídle kraja 15,
- usmerňuje podľa pokynov MZ SR prípravu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na
-

pandémiu podľa vývoja epidemiologickej situácie,
usmerňuje podľa pokynov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prípravu poskytovateľov
sociálnych služieb na pandémiu podľa vývoja epidemiologickej situácie,
predkladá MZ SR požiadavky na zabezpečenie potrebného množstva OOPP 16 a dezinfekčných
prostriedkov pre neštátnych poskytovateľov ambulantnej starostlivosti v územnej pôsobnosti kraja,
ktorý má neštátnych poskytovateľov ústavnej starostlivosti v územnej pôsobnosti kraja, predkladá
MZ SR požiadavky na zabezpečenie potrebného množstva, OOPP a dezinfekčných prostriedkov,
v spolupráci s MPSVR SR určuje subjekty hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov sociálnych služieb
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
v spolupráci s MPSVR SR zabezpečuje distribúciu OOPP v územnej pôsobnosti kraja,
určuje osoby v profesionálnom riziku VÚC 17.

Pandemický plán definuje 5 predpokladaných fáz vývoja pandémie (Fáza 0 až Fáza 4), pričom pre každú
z nich stanovuje úlohy a tiež určuje subjekty zodpovedné za ich plnenie.

Fáza 0

Fáza 4

Fáza 1

Fáza 3

15
16
17

Fáza 2

Členmi pandemického strediska Krízového štábu OÚ v Trnave, v zastúpení TTSK, sú zástupca/zástupkyňa odboru
zdravotníctva, odboru sociálnych vecí a odboru školstva, vedy a výskumu.
OOPP = Osobné ochranné pracovné pomôcky.
V profesionálnom riziku sú pracovníci/pracovníčky podľa charakteru ochorenia vykonávajúci prácu ako odborný zdravotný
personál a inú prácu v zdravotníckych zariadeniach, prácu v odvetviach nevyhnutných pre zachovanie poriadku, chodu
hospodárstva a zásobovania obyvateľstva.
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Fáza 0:

Vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou.
ÚVZ SR oznamuje vyhlásenie pandémie. Na základe vyhlásenej pandémie vzniká pre Slovenskú
republiku ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. V súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov podáva ÚVZ SR orgánu
príslušnému na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie
na území SR. Orgán civilnej ochrany (Ministerstvo vnútra SR) predkladá vláde SR návrh
na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR.

Fáza 1:

Zhoršenie epidemiologickej situácie.
Postupný nárast počtu zistených infikovaných osôb, postupné zvyšovanie počtov
hospitalizovaných na infekčných klinikách a oddeleniach.

Fáza 2:

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie.
Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník
a oddelení je viac ako 50 %. Vznik ohnísk nákazy.

Fáza 3:

Núdzový stav na území Slovenskej republiky.
Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb.
Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 75 %. Začína úbytok
zdravotníckeho personálu z dôvodov jeho infikovania chorými. Vznikajú ohniská nákazy, ktoré
príslušné OÚ na návrh RÚVZ uzatvárajú do karantény.

Fáza 4:

Postupný návrat do medzipandemického obdobia.
Postupný návrat do medzipandemického obdobia.

IV. POSTUP TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POČAS PANDÉMIE
Základným dokumentom určujúcim postup orgánov TTSK, Úradu TTSK a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK je Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike.
1) Postup a úlohy TTSK podľa Pandemického plánu sa iniciujú oznámením Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky o vyhlásení pandémie.
2) Riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu TTSK na základe oznámenia ÚVZ SR predloží predsedovi TTSK
návrh na bezodkladné zvolanie zasadnutia Krízového štábu TTSK, za účelom prerokovania vzniknutej
krízovej situácie a prijatia nevyhnutných opatrení.
3) Tajomník Krízového štábu na základe pokynu predsedu TTSK zvolá zasadnutie KŠ TTSK, na ktoré
môžu byť podľa potreby prizvaní riaditelia odborov, zamestnanci Úradu TTSK a iné osoby.
4) Krízový štáb TTSK prerokuje oznámenie ÚVZ SR o vyhlásení pandémie a predsedovi TTSK navrhne
rozhodnúť najmä v nasledovných oblastiach:
a) prijať opatrenia stanovené pre samosprávne kraje v Pandemickom pláne –> Fáza 0 (pozri nižšie),
b) rozhodnúť o zabezpečení krízovej komunikácie TTSK počas trvania pandémie,
c) preveriť dostatočnosť zásob OOPP, dezinfekčných prostriedkov a potrebného materiálnotechnického zabezpečenia a v prípade potreby rozhodnúť o zabezpečení ich doplnenia,
d) na základe posúdenia vzniknutej krízovej situácie prípadne rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia
riadneho fungovania Zastupiteľstva TTSK,
e) rozhodnúť o intervale pravidelnosti zasadnutí Krízového štábu po obdobie trvania pandémie.
Postup TTSK vo všetkých nasledujúcich fázach pandémie (Fáza 1 až Fáza 4) riadi predseda TTSK podľa
Pandemického plánu. V jeho rámci a na základe odporúčaní Krízového štábu TTSK prijíma aj vlastné
opatrenia, podľa aktuálneho vývoja a prognózy vývoja krízovej situácie na území TTSK. Zvažuje pri tom
aj „Modelové opatrenia počas pandémie v TTSK“, spracované v kapitole V, tohto dokumentu.
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Úlohy TTSK v jednotlivých fázach Pandemického plánu:
Fáza 0
Samosprávny kraj podľa pokynov MZ SR usmerňuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v rámci
svojej pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy; zúčastňuje sa rokovaní pandemického strediska
kraja, ktoré koordinuje v súčinnosti s regionálnym hygienikom, vedúcim samostatného odboru
krízového riadenia zdravotníctva kraja, s vedúcim odboru krízového riadenia OÚ v sídle kraja, zástupcom
krajského operačného strediska ZZS kraja
Fáza 1
Samosprávny kraj realizuje protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti; môže nakupovať a
zabezpečuje distribúciu OOPP pre potreby poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ZSS
uvoľnené zo SŠHR SR; zástupca za zdravotníctvo15 sa zúčastňuje sa na rokovaní pandemického strediska
OÚ v sídle kraja, ktoré koordinuje činnosť zdravotníctva v rámci kraja, v súčinnosti s regionálnym
hygienikom, vedúcim samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja, s vedúcim odboru
krízového riadenia OÚ v sídle kraja, zástupcom krajského operačného strediska ZZS kraja.
Samosprávny kraj sa ďalej vo Fáze 1 podieľa ako spolupracujúci subjekt na plnení nasledovných úloh:
1. Zabezpečiť zdravotnícky personál pre činnosť v odberových tímoch a mobilných odberových
miestach.
Z (= zodpovedný):
S (= spolupracuje):
T (= termín):

MZ SR, poskytovatelia ústavnej a ambulantnej ZS
ADOS, VÚC, MV SR , MO SR
priebežne

2. Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o aktuálnej situácii a prijatých protiepidemických
opatreniach
Z: M a ÚOŠS
S: VÚC, obce
T: priebežne

3. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality
Z: okresný úrad
S: MZ SR, MV SR, VÚC
T: podľa potreby

4. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy
Z: MDV SR, VÚC, obce
S: MV SR, ÚVZ SR, dopravný́ úrad
T: podľa potreby

5. Preveriť stav vybavenosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti prístrojmi na ÚPV a
pripravenosti personálu na ich obsluhu
Z: MZ SR
S: VÚC (v prípade tých, ktoré sú zriaďovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti)
T: priebežne

6. Vytvoriť tzv. EWRS/Alert systém 18
Z: MZ SR, ÚVZ SR

18

Medzirezortný epidemiologicko-klinický systém pre včasné rozpoznanie, identifikovanie a odpoveď na možný vznik ohniska
v súvislosti s pandémiou.
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S: všetky rezorty, RÚVZ, samospráva a VÚC, poskytovatelia ZSS 19 a CDR, iné zariadenia potenciálne v riziku
vzniku ohniska, ÚDZS - obhliadajúci lekári, laboratóriá vykonávajúce diagnostiku pandemického vírusu
T: priebežne od začiatku pandémie po jej ukončenie - v každej fáze

Fáza 2
Samosprávny kraj realizuje protiepidemické opatrenia podľa usmernenia hlavného hygienika SR v rámci
svojej pôsobnosti; môže nakupovať a zabezpečuje distribúciu OOPP pre potreby poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ZSS uvoľnené zo SŠHR SR; zástupca za zdravotníctvo sa
zúčastňuje na rokovaní pandemického strediska OÚ v sídle kraja, svoju činnosť koordinuje v súčinnosti
s regionálnym hygienikom, vedúcim samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja,
s vedúcim odboru krízového riadenia OÚ v sídle kraja, zástupcom krajského operač. strediska ZZS kraja.
Samosprávny kraj sa ďalej vo Fáze 2 podieľa ako spolupracujúci subjekt na plnení nasledovných úloh:
1. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality
Z: okresný úrad
S: MZ SR, MV SR, MPSVR SR, VÚC
T: podľa potreby

2. Zabezpečiť ubytovacie kapacity v zariadeniach určených na izoláciu
Z: M a ÚOŠS, VÚC, obce, vysoké školy
S: MF SR, MV SR, MH SR - SŠHR SR, NGO
T: priebežne

3. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy
Z: MDV SR, VÚC, obce
S: MV SR, ÚVZ SR, dopravný́ úrad
T: podľa potreby

4. Prijať opatrenia na zastavenie vzdelávacieho procesu, pripraviť náhradné vyučovacie procesy
Z: MŠVVaŠ SR
S: ÚVZ SR, obce, VÚC
T: v potrebnom čase

5. Zabezpečiť starostlivosť o klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí nemôžu
byť umiestnení v domácom prostredí
Z: MPSVR SR,
S: MZ SR, VÚC, obce
T: v potrebnom čase

Fáza 3
Samosprávny kraj realizuje protiepidemické opatrenia podľa usmernenia hlavného hygienika SR v rámci
svojej pôsobnosti; môže nakupovať a zabezpečuje distribúciu OOPP pre potreby poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ZSS uvoľnené zo SŠHR SR; zástupca za zdravotníctvo sa
zúčastňuje na rokovaní pandemického strediska OÚ v sídle kraja, ktoré koordinuje v súčinnosti s
regionálnym hygienikom, vedúcim samostatného odboru krízového riadenia OÚ v sídle kraja, zástupcom
krajského operačného strediska ZZS kraja; určuje svoje ubytovacie kapacity pre potreby karantény.
Samosprávny kraj sa ďalej vo Fáze 3 podieľa ako spolupracujúci subjekt na plnení nasledovných úloh:

19

poskytovatelia ZSS = poskytovatelia sociálnych služieb v ZSS
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1. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality
Z: okresný úrad,
S: MZ SR, MV SR, MO SR, VÚC
T: podľa potreby.

2. Aktivácia zariadení určených na izoláciu (určiť ako subjekty hospodárskej mobilizácie)
Z: M a ÚOŠS, VÚC, obce,
S: MF SR, MV SR, MH SR – SŠHR SR, NGO,
T: počas trvania núdzového stavu.

3. Zabezpečiť distribúciu OOPP a zdravotníckych pomôcok a materiálu na zabezpečenie riešenia
pandémie na základe požiadaviek orgánov krízového riadenia a metodiky stanovenej MZ SR
Z: organy krízového riadenia, VÚC,
S: obce,
T: po vyskladnení.

4. Zabezpečiť usmerňovanie zdravotnej starostlivosti formou telemedicíny, v prípade potreby
zdravotnú starostlivosť (kontaktná medicína) - v zariadeniach určených na izoláciu, v nocľahárňach,
útulkoch
Z: MZ SR,
S: VÚC,
T: podľa potreby.

5. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy
Z: MDV SR, VUC, obce,
S: MV SR, ÚVZ SR, Dopravný́ úrad,
T: podľa potreby.

6. Prijať opatrenia na zastavenie vzdelávacieho procesu, pripraviť náhradné vyučovacie procesy
Z: ÚVZ SR,
S: MŠVVaŠ SR, obce, VÚC,
T: podľa potreby.

7. Realizovať nariadené opatrenia hospodárskej mobilizácie
Z: dotknuté subjekty hospodárskej mobilizácie,
S: M a ÚOŠS, okresné úrady, VÚC, obce,
T: podľa potreby.

8. Zabezpečiť starostlivosť o klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí nemôžu
byť umiestnení v domácom prostredí
Z: MZ SR,
S: MPSVR SR, VÚC, obce,
T: v potrebnom čase.

9. Vytvoriť tzv. EWRS/Alert systém
Z: MZ SR, UVZSR,
S: všetky rezorty, RÚVZ, samospráva a VÚC, poskytovatelia ZSS a CDR, iné zariadenia potenciálne v riziku
vzniku ohniska, ÚDZS-obhliadajúci lekári, laboratóriá klinickej diagnos. vzoriek pandemického výbrusu,
T: priebežne od začiatku pandémie po jej ukončenie – v každej fáze.

Fáza 4
Postupný návrat do epidemiologickej situácie pred vyhlásením pandémie.
(postupné uvoľňovanie opatrení, vypratanie a dezinfekcia zariadení určených na izoláciu, opätovná
realizácia prezenčnej výučby, prechod na štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, atď.)
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V. MODELOVÉ OPATRENIA POČAS PANDÉMIE V TTSK
Opatrenia v oblasti zdravotníctva
 zabezpečiť vzájomnú informovanosť formou iniciovania stretnutí pracovných skupín, alebo
informatívnych stretnutí, podľa potreby pravidelných alebo „ad hoc“, so zastúpením:
- vecne zainteresovaných inštitúcií (regionálne ÚVZ, krajské operačné stredisko ZZS, odbor
krízového riadenia OÚ),
- nemocníc pôsobiacich na území TTSK
- vysokých škôl pôsobiacich na území TTSK,
- obcí a miest na území TTSK,
 prijať protiepidemické opatrenia (usmernenia) podľa aktuálnej epidemiologickej situácie zamerané
na ochranu zdravia:
- zamestnaneckého personálu Úradu TTSK,
- zamestnaneckého personálu OvZP (školy, ZSS, kultúrne inštitúcie, ostatné organizácie),
 zrušiť tuzemské a zahraničné pracovné cesty s výnimkou nevyhnutných,
 usmerňovať lekárky/lekárov a prijať opatrenia na zabezpečenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti (organizácia práce v ambulanciách, úprava ordinačných hodín a iné),
 zabezpečiť OOPP a ich distribúciu do zdravotníckych zariadení (cca 1600) zo Správy štátnych
hmotných rezerv SR,
 v spolupráci s MO SR zabezpečiť kontajnerovú zubnú ambulanciu (súčasť poľnej nemocnice
Ozbrojených síl SR) pre infikovaných ľudí,
 v súčinnosti s MV SR vytvoriť podmienky pre ubytovanie repatriovaných osôb v školských
internátoch,
 v prípade núdzového stavu v spolupráci s lekármi/lekárkami zabezpečiť poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v epidemiologických ambulanciách,
 zriadiť motorizovanú mobilnú jednotku, tvorenú na báze dobrovoľníctva z radov
študentov/študentiek a v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pôsobiacimi na
území TTSK zabezpečiť odbery pre rizikových pacientov domácom prostredí,
 metodicky usmerňovať zdravotnícky personál v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
 koordinovať vykonávanie testovania ochorenia u zamestnancov/zamestnankýň a klientov/klientok,
 koordinovať poskytovanie lekárenských služieb,
 zabezpečiť včasnú distribúciu opatrení pre praktických lekárov/lekárky prvého kontaktu
so zameraním najmä na aktívne vyhľadávanie chorých zisťovaním epidemiologickej anamnézy,
 prostredníctvom masmédií zabezpečiť výchovu obyvateľstva k prevencii ochorenia a informovať
obyvateľstvo o prijatých aktuálnych opatreniach
 obmedziť fungovanie Úradu TTSK a OvZP vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva SR.
Opatrenia v oblasti sociálnych vecí
Opatrenia na úrovni odboru sociálnych vecí Úradu TTSK
 uprednostniť iné formy podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pred fyzickým podaním: poštou, e-mailom,
elektronicky,
 pri vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti FO na sociálnu službu
uprednostniť iné komunikačné formy pred osobnou návštevou žiadateľa/žiadateľky: telefonický
kontakt, e-mail, spolupráca s obecnými a mestskými úradmi, sociálnymi pracovníkmi/
pracovníčkami zdravotníckych zariadení a ZSS,
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 poskytovať súčinnosť a spolupracovať s Referátom krízového riadenia, BOZP a PO TTSK
(poskytovanie informácií, určenie subjektov hospodárskej mobilizácie),
 zrušiť tuzemské a zahraničné pracovné cesty s výnimkou nevyhnutných,
 zabezpečiť každodennú komunikáciu so ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – podávanie denných
hlásení OSV TTSK; v prípade zistenia rizika okamžité informovanie zriaďovateľa (napr. telefonicky,
e-mailom, prostredníctvom mobilných aplikácií a elektronických sociálnych sietí),
 zabezpečiť informovanosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v trnavskom kraji (neverejní
poskytovatelia, verejní poskytovatelia, ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK) – promptná
distribúcia usmernení a nariadení vydaných príslušnými štátnymi orgánmi alebo orgánmi krízového
riadenia,
 umožniť zamestnancom/zamestnankyniam ZSS v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vykonávať prácu doma, čerpať dovolenku, PN alebo OČR v súlade so
Zákonníkom práce,
 zabezpečiť distribúciu OOPP zo Správy štátnych hmotných rezerv SR zamestnancom/
zamestnankyniam a klientom/klientkám ZSS a subjektov sociálno-právnej ochrany (ďalej len „SPO“),
podľa vopred stanoveného normatívu,
 zabezpečiť distribúciu rýchlotestov a antigénových testov zo Správy štátnych hmotných rezerv SR
zamestnancom/ zamestnankyniam a klientom/klientkám ZSS a SPO,
 zverejňovať a pravidelne aktualizovať informácie o OOPP zo Správy štátnych hmotných rezerv SR
vydaných subjektom hospodárskej mobilizácie distribuovaných v rámci TTSK,
 zabezpečiť poskytovanie informácií verejnosti OSV TTSK prostredníctvom telefonickej a e-mailovej
komunikácie.
Opatrenia na úrovni ZSS
 vypracovať krízové plány ZSS, ktoré boli určené za subjekty hospodárskej mobilizácie (SHM); zároveň
tieto plány zverejniť za účelom zabezpečenia informovanosti zamestnaneckého personálu, klientov,
rodinných príslušníkov a blízkych osôb o opatreniach prijatých na riešenie krízovej situácie,
 zakázať možnosť návštev v ZSS, zrušenie skupinových aktivít klientov ZSS, obmedzenie pohybu
klientov/klientok len na objekt resp. areál zariadenia,
 zabezpečiť vykonávanie osobných nákupov a preberanie balíkov pre klientov/klientky pracovným
personálom zariadenia za zvýšených hygienických opatrení,
 obmedziť vstup cudzích osôb – povolenie len napr. pre zásobovanie, rýchlu zdravotnú pomoc (RZP)
a pod. za splnenia prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (použitie OOPP, dezinfekcia rúk),
 zabezpečiť vytvorenie jedálnych lístkov s maximálnym podielom trvanlivých surovín pre prípad
karantény celého zariadenia,
 obmedziť príjem nových klientov/klientiek len na prípady potreby bezodkladného umiestnenia
z dôvodu ohrozenia zdravia a života s preukázaným negatívnym testom na COVID-19 (izolácia,
14-dňová karanténa, opakovaný test),
 zabezpečiť umiestnenie vizuálnych a textových informácií pri vstupe do ZSS s jasnými pokynmi pre
osoby s potenciálnym rizikom infekcie ochorenia; informácie umiestniť zreteľne, na viditeľných
miestach tak, aby od vstupu do zariadenia nedochádzalo ku kríženiu trás a styku osôb s ochorením
alebo s podozrením na ochorenie s inými osobami,
 pri vstupe do zariadenia zabezpečiť vykonávanie vstupného filtra – meranie telesnej teploty
pracovníkom/pracovníčkam prichádzajúcim do práce, dezinfekcia rúk,
 dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia, dezinfekciu priestorov zariadenia
niekoľkokrát denne (podľa určeného harmonogramu), používanie germicídnych žiaričov,
 zabezpečiť používanie OOPP podľa usmernení MZ SR a MPSVR SR za účelom ochrany pred COVID19 alebo pred inými infekčnými ochoreniami;
 zabezpečiť sledovanie zdravotného stavu klientov/klientok a personálu so zameraním na ochorenie
COVID-19, resp. iné infekčné ochorenie, v úzkej spolupráci zdravotníckych pracovníkov so
všeobecným lekárom pre dospelých (VLD); v prípade zistenia klinických príznakov u personálu jeho
vylúčenie z pracovného procesu a postup podľa aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR;
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v prípade zistenia klinických príznakov u klientov umiestnenie do izolácie v priestoroch zariadenia
a zabezpečenie testovania na COVID-19 v spolupráci s VLD a RÚVZ,
 izolácia/expektácia – vyčleniť vhodné priestory v zariadení na izoláciu klientov z dôvodu podozrenia
na ochorenie COVID-19 a zabezpečiť 14-dňovú karanténu, testovanie, potvrdenie/vylúčenie a liečbu
v spolupráci s VLD a RÚVZ.
Odporúčania pri reálnej hrozbe a výskyte krízového stavu
Vytvoriť obytné miestnosti na účel preventívneho oddelenia od ostatných klientov v každom zariadení.
Žiadateľom/žiadateľkám o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby uložiť absolvovanie povinnej
karantény v ZSS, v ktorom im bude sociálne služba poskytovaná.
Navrhovaný model nemožno aplikovať v prípade ZSS, ktoré TTSK nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti.
V prípade takýchto zariadení je preto vhodné vytvoriť karanténne miesta pre príjem
žiadateľov/žiadateliek o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb aj u neverejného poskytovateľa
sociálnej služby (po vzájomnej dohode).
Opatrenia v oblasti školstva
V medzipandemickom období
 vytvoriť zásoby OOPP na každej škole pre žiakov/žiačky a zamestnancov/zamestnankyne,
 vybaviť školy IKT tak, aby väčšina učiteľov a učiteliek mohla vyučovať na diaľku z budovy školy.
Počas pandémie
 uzatvoriť školy a školské zariadenia,
 dezinfikovať školy a školské zariadenia,
 uzatvoriť školské internáty:
a) vysťahovať veci žiakov z internátov,
b) dezinfikovať priestory internátov,
c) vyčleniť internáty ako karanténne centrá:
- karanténne centrum pre možnú repatriáciu,
- karanténne centrum pre pomáhajúce profesie.
 uzatvoriť školské zariadenia – kuchyne, jedálne a výdajne:
a) určiť kuchyne pre výdaj stravy ľuďom na dôchodku a osobám, ktorým to bude povolené,
b) dezinfikovať prevádzky prípravy osobitného výdaja (zmluva s obcami a mestami),
c) inventarizovať zásoby s dobou spotreby,
d) presunúť zásoby do prevádzok pre výdaj stravy a karanténnych centier,
e) pripraviť prevádzky (určené školské jedálne) na výdaj stravy,
f) v prípade výučby na diaľku z miesta školy určiť miesto výroby stravy a jej distribúciu učiteľom.
 Zdravotnícke školy:
a) vytvoriť zoznam dobrovoľníkov – študentov/ študentiek starších ako 18 rokov,
b) vytvoriť zoznam pre prípad povinnej hospodárskej mobilizácie z pedagogických pracovníkov
a zo študentov a študentiek starších ako 18 rokov.
 určiť krízové centrá pre distribúciu OOP (školské zariadenia) v každom okrese TTSK,
 zabezpečiť koordináciu distribúcie OOP pre školy,
 usmerniť školy v rámci pracovno-právnych vzťahov,
 zrušiť tuzemské a zahraničné pracovné cesty, s výnimkou nevyhnutných,
 prerušiť plnenie nájomných zmlúv viažucich sa na školské zariadenia,
 poskytovať súčinnosť a spolupracovať s Referátom krízového riadenia, BOZP a PO TTSK (poskytovať
informácie, určiť subjekty hospodárskej mobilizácie),
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 zabezpečiť každodennú komunikáciu so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – podávanie
denných hlásení OŠVVRR TTSK, v prípade zistenia rizika okamžité informovanie zriaďovateľa (napr.
telefonicky, e-mailom, prostredníctvom mobilných aplikácií a elektronických sociálnych sietí),
 vytvoriť komunikačné kanály pre učiteľov v prípade výuky na diaľku.
Opatrenia v oblasti kultúry
 zabezpečiť vybavenie pracovísk (OvZP TTSK) dezinfekčnými a ochrannými pomôckami,
 zabezpečiť dezinfekciu priestorov pracovísk,
 monitorovať zdravotný stav pracovníkov a návštev pred ich vstupom na pracovisko
(napr. bezdotykovým infračerveným teplomerom),
 minimalizovať/zrušiť podujatia a pracovné stretnutia s vyššou koncentráciou účastníkov,
 zrušiť tuzemské a zahraničné pracovné cesty okrem nevyhnutných,
 obmedziť bežnú prevádzku v organizáciách na nevyhnutné fungovanie,
 po dohode so zamestnancami nariadiť čerpanie náhradného voľna alebo inú prácu v organizácii,
 pracovníkom a pracovníčkam, ktorým v dôsledku zatvorenia organizácie pre verejnosť nemôže byť
prideľovaná práca, poskytnúť pracovné voľno z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
 po dohode so zamestnancom/zamestnankyňou nariadiť čerpanie dovolenky s bezprostredným
čerpaním; pracovno-právne náležitosti zamestnancov OvZP riešiť v súčinnosti s OĽZ Úradu TTSK.
Opatrenia v oblasti dopravy
Informovanie cestujúcej verejnosti:
 zabezpečiť informovanie cestujúcej verejnosti o zmenách v režime prímestskej autobusovej dopravy
a podmienkach prepravy verejnej hromadnej dopravy na autobusových zastávkach, autobusových
staniciach, v autobusoch, na internetovej stránke dopravcov, TTSK a na sociálnych sieťach.
Ochrana cestujúcej verejnosti:
 obmedziť vstup cestujúcich do autobusov len s ochranou horných dýchacích ciest, teda prekrytím
úst a nosa respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou. V prípade potreby aj s použitím ochranných
rukavíc.
Ochrana vodičov autobusov:
 vyhradiť možnosť nastupovania a vystupovanie cestujúcich iba cez zadné dvere (podľa možnosti
technického vybavenia autobusov),
 zabezpečiť OOPP pre vodičov/vodičky – ochranné rúška, ochranné rukavice, ochranné štíty,
dezinfekčné prostriedky, vytvorenie ochrannej zóny pre vodičov/vodičky,
 zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu autobusov – chemickú dezinfekciu alebo dezinfekciu ozónom.
Režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy
 zaviesť obmedzený režim v súlade s rozhodnutiami orgánov krízového riadenia, prípadne podľa
prijatých opatrení, ako je napr. zatvorenie škôl, obchodných a výrobných prevádzok, alebo
v dôsledku značného výpadku vodičov z dôvodu pozitivity na ochorenie a následnú povinnú
karanténu,
 v prípade potreby vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie na účel zabezpečenia osobnej
autobusovej dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí
s karanténnymi opatreniami (podľa aktuálnych požiadaviek orgánov krízového riadenia).
Dopravná infraštruktúra:
 v zmysle pokynov policajného zboru a v spolupráci s nimi realizovať uzatvorenie/otvorenie štátnych
hraničných priechodov a podľa potreby aj ostatných kategórií ciest.
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Opatrenia v oblasti ľudských zdrojov
Úrad TTSK
Podľa závažnosti epidemiologickej situácie rozhodnúť o výkone nasledovných opatrení:
 zabezpečiť poučenie všetkých zamestnancov TTSK o predchádzaní šírenia daného ochorenia,
 uzavrieť možnosť fyzických návštev Úradu TTSK pre verejnosť,
 zrušiť tuzemské a zahraničné pracovné cesty s výnimkou nevyhnutných,
 zvážiť potrebu výkonu práce zamestnancov/zamestnankýň vykonávajúcich prácu mimo pracovného
pomeru („dohodárov“), ktorí majú dohodnuté miesto výkonu práce na Úrade; v prípade potreby
výkonu ich práce pripraviť dodatok, ktorým sa takýto výkon práce z domu umožní,
 v prípade výkonu práce z domu zabezpečiť vykazovanie odpracovaných hodín,
 analyzovať a vyhodnocovať objem pracovnej náplne zamestnancov/zamestnankýň, pokles resp.
nárast, jednotlivých organizačných útvarov,
 v prípade potreby zabezpečiť personálnu výpomoc formou dočasného preradenia určených
zamestnancov na pomoc najviac vyťaženým organizačným útvarom, prípadne podľa potreby
dočasne rozšíriť pracovnú náplň jednotlivých zamestnancov/zamestnankýň,
 informovať všetkých zamestnancov o prípadných legislatívnych zmenách prijatých v súvislosti
so vzniknutou epidemiologickou situáciou.
OvZP TTSK
Podľa závažnosti epidemiologickej situácie a po dohode s riaditeľmi a riaditeľkami príslušných odborov
Úradu TTSK zvážiť informovanie OvZP o prípadných legislatívnych zmenách v rámci pracovnoprávnych
vzťahov.
Opatrenia v oblasti správy majetku
 zabezpečiť bezpečné podmienky (suché, temperované) prevádzky skladových a výdajných
priestorov vybavených IKT technikou (pre vedenie skladu, efektívnu distribúciu), ideálne pre každý
odbor zvlášť – sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo, kultúra,
 zabezpečiť manipulačnú techniku (vozíky),
 zabezpečiť techniku na prečerpávanie dezinfekčných tekutín z veľkoobjemových nádob do menších,
 zabezpečiť obaly na OOPP (tašky, krabice, fľaše z chemicky odolného plastu),
 zabezpečiť vozidlá na dovoz materiálu zo skladu (väčšie) a vozidlá na rozvoz materiálu (combi, Van),
 zabezpečiť dodatočných vodičov/vodičky motorových vozidiel (vodiči Úradu TTSK nedokážu pokryť
potreby úradu aj potreby zabezpečenia OOPP),
 zabezpečiť skladové priestory na získanú potravinovú a inú pomoc, dary a iné.
Opatrenia v oblasti komunikácie
 zabezpečiť priebežné monitorovanie (na dennej báze) všetkých relevantných zdrojov informácií,
usmernení a rozhodnutí predovšetkým orgánov krízového riadenia, MZ SR, Úradu verejného
zdravotníctva SR, príslušného regionálneho Úradu verejného zdravotníctva SR, ale aj ďalších
orgánov a organizácií štátnej správy a územnej samosprávy,
 určiť adekvátnu krízovú komunikačnú stratégiu pre včasnú a spoľahlivú informovanosť kľúčových
cieľových skupín :
- zdravotnícki pracovníci/pracovníčky,
- zamestnanci/zamestnankyne ZSS,
- pacienti/pacientky, klienti/klientky, iné oprávnené osoby,
- verejnosť využívajúca služby verejnej dopravy,
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- návštevníci/návštevníčky kultúrnych zariadení TTSK
- samosprávy miest a obcí na území TTSK
 zabezpečiť systém efektívnej koordinácie informovania z úrovne organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK, Úradu TTSK a orgánov TTSK,
 popri štandardnej diseminácii informácií prostredníctvom médií (tlač, agentúry, rozhlasové
a televízne vysielanie), zabezpečiť prístup k vierohodným a neskresleným informáciám o aktivitách
a rozhodnutiach TTSK prostredníctvom priamych komunikačných kanálov TTSK:
- internetové sídlo TTSK
- špecializovaný web, napr. https://zdravazupa.sk/korona/
- sociálne siete - facebook, instagram, youtube, twitter, linkedin
- inzercia
- directmailing
- SMS / RCS správy prostredníctvom mobilných operátorov.
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VI. ZOZNAM A MNOŽSTO ZÁKLADNÝCH OOPP PRE POTREBY TTSK

Počet OvZP TTSK v oblasti sociálnych vecí, školstva a kultúry
sociálne služby
školstvo a vzdelávanie
kultúra

21
50
18
89

Úrad TTSK a ostatné OvZP TTSK
Úrad TTSK, SÚC 20, KIRA 21, KOCR 22, CPS 23

5

Poskytovatelia ambulantnej starostlivosti v TTSK
počet poskytovateľov ambulantnej starostlivosti:
počet zamestnancov 24 poskytovateľov ambulantnej starostlivosti:

1 590
3 180

Mesačná spotreba OOPP pre 1 ZSS (ambulancia)
5x rúško alebo 1 respirátor (zamestnanec) deň
5x hygienické rukavice (zamestnanec) deň
1x návlek (zamestnanec) deň
1x ochranný oblek (zamestnanec) týždeň
1x okuliare – ochranný štít (zamestnanec) týždeň

1x dezinfekčný gél 100 ml (2 zamestnanci) mesiac
5 l dezinfekčného gélu (zariadenie) mesiac
1x vrece na biologický materiál (deň)
1x teplomer (zariadenie)

Mesačná spotreba OOPP pre 1 školské zariadenie
5x rúško alebo 1 respirátor (zamestnanec) deň
5x hygienické rukavice (zamestnanec) deň
1x dezinfekčný gél 100 ml (2 zamestnanci) mesiac

10 l dezinfekčného gélu (budova) mesiac
3x dávkovač na dezinfekčný gél (budova)
1x teplomer (budova)

Mesačná spotreba OOPP pre 1 kultúrne zariadenie, SÚC, Úrad TTSK
1x rúško (zamestnanec) deň
1x hygienické rukavice (zamestnanec) deň
1x dezinfekčný gél 100 ml (2 zamestnanci) mesiac

20
21
22
23
24

10 l dezinfekčného gélu (budova) mesiac
3x dávkovač na dezinfekčný gél (budova)
1x teplomer (budova)

Správa a údržba ciest je rozpočtová organizácia TTSK, vykonáva správu a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK.
Krajská inovačná rozvojová agentúra je nezisková organizácia, ktorej jediným zakladateľom je TTSK.
Krajská organizácia cestovného ruchu, založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov ako združenie TTSK, OOCR Trnava Tourism, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Žitný ostrov – Csallóköz.
Centrum podporných služieb je príspevkovou organizáciou TTSK.
Zamestnancami poskytovateľa ambulantnej starostlivosti sú spravidla – 1 lekár a 1 sestra, nie je to však pravidlom.
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Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kontakt:
Referát krízového riadenia, BOZP a PO
+421 33 555 91 11
+421 33 555 91 60

www.trnava-vuc.sk
www.zdravazupa.sk
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