Podozrenie na porušovanie karantény
Stručná analýza problému: Karanténne opatrenia sú veľmi dôležitým nástrojom na zvládanie
pandémie. Osoba, ktorá má potvrdené ochorenie COVID-19, má povinnosť dodržiavať izoláciu nesmie prichádzať do kontaktu s inými osobami, pretože by na nich mohla preniesť ochorenie.
Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s potvrdeným prípadom, je povinná dodržiavať
karanténu - nesmie prichádzať do kontaktu s inými osobami, pretože nie je známe, či má, alebo
nemá ochorenie a mohla by ochorenie šíriť. V prípade nedodržiavania karanténnych opatrení
môže dochádzať ku komunitnému šíreniu ochorenia, čo môže viesť k škodám na zdraví
a k prijímaniu prísnejších opatrení. Extrémnym príkladom prísnych opatreni je karantenizácia
MRK. Tomuto stavu je potrebné za každých okolností predchádzať. Občania tiež musia
dodržiavať platné nariadenia o obmedzení slobody pohybu počas krízovej situácie.
Cieľ intervencie: Zabezpečiť dodržiavanie karanténnych opatrení. Opatrenia sú vynútiteľné
a aby boli snahy o kontrolu pandémie úspešné, musia byť dodržané každou osobou, na ktorú sa
vzťahujú.
Intervencia: Údajmi o osobách, na ktoré sa vzťahujú karanténne opatrenia disponuje RÚVZ.
RÚVZ má tiež právo vykonávať kontroly dodržiavania opatrení. RÚVZ môže spolupracovať s
Policajným zborom Slovenskej republiky (PZ SR). Zistené porušenia opatrení sú spracúvané
kompetentnými orgánmi.
a) Čo v tejto situácii musíte spraviť, koho informovať?
V prípade podozrenia na porušovanie karanténnych opatrení je potrebné kontaktovať PZ SR.
b) Kde hľadať pomoc - v rámci projektu NP COVID MRK
Čo je potrebné?
- aby členovia MRK rozumeli závažnosti situácie so šírením COVID-19 a významu
karanténnych opatrení,
- zabezpečiť komunikáciu so zástupcami komunity a informovanie členov komunity,
- budovanie povedomia členov MRK o spôsobe šírenia ochorenia, možných dopadoch na
zdravie a o význame karanténnych opatrení.
Za týmto účelom organizuje NP COVID MRK personál, ktorý v MRK pomáha pri zvládaní
pandémie. NP COVID MRK tiež vydáva vhodne spracované informačné materiály pre členov
MRK.
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c) Kde hľadať pomoc - mimo projektu NP COVID MRK a po jeho skončení
Informovanie členov MRK – komunitné stredisko, terénni sociálni pracovníci
Podozrenie na porušovanie opatrení – RÚVZ, PZ SR
d) Koho zapojiť do intervencie na miestnej úrovni?
- komunitné centrum,
- terénni sociálni pracovníci,
Výstup intervencie: Kontrola dodržiavania karanténnych opatrení prispieva k ich účinnosti.
Intervencia je úspešná, ak členovia MRK spolupracujú pri zvládaní pandémie, rozumejú
významu opatrení a podriaďujú sa karanténnym opatreniam. Tiež pokiaľ sa darí zamedziť vzniku
epidemickej situácie, ktorá vyžaduje karantenizáciu celej komunity.
Ukončenie intervencie: Dodržiavanie karanténnych opatrení je nevyhnutné pokým sa
v populácii šíri ochorenie COVID-19. Kontrola dodržiavania opatrení je potrebná, pokým sú tieto
opatrenia nariadené.
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