Karantenizácia členov MRK v karanténnom zariadení
Stručná analýza problému: V prípade, že nie je možné zabezpečovať karantenizáciu členov

MRK v ich domácnosti – z epidemiologických, hygienických, alebo iných príčin – je potrebné
zabezpečiť ich karantenizáciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Takéto zariadenie môže
vzniknúť využitím vyhovujúceho existujúceho objektu, vybudovaním provizórneho zariadenia,
alebo kombináciou predchádzajúcich možností. Popri prevádzke karanténneho zariadenia je
potrebné zabezpečovať aj hygienické zariadenia, kuchyňu a podľa potreby podávanie
pokrmov. Zabezpečená musí byť pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov zariadenia. Pri
riešení epidemiologickej situácie v MRK je kľúčová spolupráca komunity. Preto musí byť dôraz
kladený na komunikáciu s komunitou.
Cieľ intervencie: je zastavenie šírenia ochorenia v komunite. Ide o opatrenie, ktoré je potrebné
v prípadoch, keď nariaďovanie izolácie osobám s potvrdeným ochorením a karantény osobám
podozrivým z nákazy nie je vzhľadom na epidemiologickú situáciu v komunite dostatočné.
Intervencia:
Karantenizácia osoby je opatrenie, ktoré má za účel zamedziť osobe, ktorá je podozrivá z
nákazy kontakt s inými osobami. Osoba podozrivá z nákazy je niekto, ktorého zdravotný stav nie
je známy, mohol byť nakazený a môže vylučovať choroboplodné zárodky (vírus SARS-CoV-2) na
iné osoby, alebo môže vylučovať choroboplodné zárodky neskôr počas inkubačnej doby
ochorenia.
Izolácia osoby je opatrenie, ktorým sa osobe s potvrdeným ochorením zamedzí kontakt s inými
osobami, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia.
1. Karantenizáciu osôb nariaďuje RÚVZ. Prísnejšie opatrenia sú nariadené po zasadnutí
protiepidemickej komisie.
2. O karantenizácii a izolácii osôb v karanténnom zariadení je možné rozhodnúť, ak to
vyžaduje situácia v postihnutej komunite.
3. Na rozhodovanie o karantenizácii a izolácii sú potrebné informácie o situácii – je potrebné
situáciu monitorovať prostredníctvom terénnych asistentov v rámci NP COVID MRK, resp.
zástupcov komunity. Je potrebné udržiavať komunikáciu s RÚVZ a hlásiť zmeny v situácii.
4. V prípade, že je rozhodnuté karantenizovať alebo izolovať osoby v karanténnom zariadení,
je potrebné zabezpečiť takéto zariadenie a jeho protiepidemický režim. Existujúci objekt
môže poskytnúť obec. Ak je potrebné zriadiť dočasné karanténne zariadenie, je možné
využiť zdroje obce, armády, alebo iných inštitúcií. Nevyhnutná je koordinácia s RÚVZ.
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5. O ukončení karantény a izolácii osôb v karanténnom zariadení – rozhoduje RÚVZ, prípadne
ošetrujúci lekár osôb. Karanténa a izolácia sa môže ukončiť v prípade, že nehrozí šírenie
ochorenia osobami v karanténnom zariadení.
6. Karanténne zariadenie sa po ukončení výkonu karantény môže po dezinfekcii využívať aj
opakovane.
Čo treba mať na pamäti?
- Najúčinnejším nástrojom v boji proti akémukoľvek ochoreniu je prevencia.
- Šírenie COVID-19 ovplyvňuje správanie populácie, resp. komunity. Je potrebné
komunikovať s členmi komunity a zabezpečiť dostupnosť informácií o spôsobe šírenia
ochorenia, ako aj o možnostiach ochrany pred ochorením.
- Nevyhnutná je pravidelná komunikácia s členmi komunity a monitorovanie ich
zdravotného stavu.
- V prípade, že došlo k šíreniu ochorenia v MRK, je možné zabrániť vzniku ďalším
ochoreniam, rýchlou intervenciou a vhodnými opatreniami.
- Dôležité je tiež vysvetľovať význam očkovania a podieľať sa na organizácii očkovania v
III. fáze očkovania.
a) Čo v tejto situácii musíte spraviť, koho informovať?
Spolupráca s terénnymi asistentmi, komunitným centrom, zástupcami MRK, RÚVZ,
mimovládnymi organizáciami, regionálnou kanceláriou ÚSVRK.
b) Kde hľadať pomoc - v rámci projektu NP COVID MRK
V rámci projektu sú k dispozícii terénni asistenti NP COVID MRK, ktorých úlohou je aj
monitorovanie situácie v komunite. Je možné ich poveriť špecializovanými úlohami
podľa toho, čo vyžaduje situácia. V prípade potreby karantenizácie osôb v karanténnom
zariadení, asistujú pri komunikácii s členmi MRK, spolu so zástupcami komunity a
ostatnými orgánmi.
c) Kde hľadať pomoc - mimo projektu NP COVID MRK a po jeho skončení
O vzniknutej situácii (napr. rastúci počet akútnych respiračných ochorení v komunite) je
potrebné informovať RÚVZ. Pri zavádzaní opatrení v prostredí MRK spolupracuje obec
so zástupcami rómskej komunity, mimovládnymi organizáciami, terénnymi sociálnymi
pracovníkmi, RÚVZ, príslušným útvarom Polície SR, v nevyhnutných prípadoch s
armádou SR.
d) Help lines, kontakty na zodpovedné úrady, mimovládne organizácie, pomáhajúce
profesie. Katalóg
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e)
-

Koho zapojiť do intervencie na miestnej úrovni?
Zástupca MRK,
Starosta/primátor, zamestnanci obce/mesta,
Príslušný útvar Polície SR,
Všeobecní lekári karantenizovaných osôb.

Výstup intervencie:
má byť stav, kedy sa ochorenie v komunite nešíri a osoby s nariadenými karanténnymi
opatreniami ich dodržiavajú.
Ukončenie intervencie:
Opatrenia môžu byť odvolané vtedy, keď sa v komunite nevyskytujú nové prípady ochorenia,
osoby s potvrdeným ochorením ochorenie prekonajú a osobám podozrivým z nákazy uplynie
inkubačná doba bez prejavenia sa príznakov.
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