Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
Komenského 4. 934 38 Levice

Okresn� úrad Levice
Odbor krízového riadenia
ul. Rozmarínová 4
934 01 Levice

Vaša značka:

Naša značka

.

Dl!2020I0O!/ ďPĹ’ć

Vybavuje:
MUDr. Frtúsová, MPH

Levice
01.04.2020

VEC: Návrh na prijatie opatrení z a s I a n i e
-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (d’alej len RÚVZ
v Leviciach) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území
Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVJD -19 v období posledn�ch cca
troch t�ždňov nešil viaceré situácie a problémy:
A.

Ľudí vracajúcich sa zo zahraničia a vodičov kamiónovej prepravy

Z Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (d’alej len ÚVZ SR) pri ohrození
verejného zdravia Č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020 vypl�va, že:
1. osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia od 13.03 .2020 od 7,00 hodiny sú povinné dodržiavat’
nariadenú domácu izoláciu po dobu 14 dní od návratu,
2. toto opatrenie sa podl’a bodu 4 predmetného opatrenia nevzt’ahuje o. i. na vodičov
nákladnej dopravy, ktorí vstupujú alebo vystupujú na!z územia SR za účelom prepravy,
nakladania a vykiadania tovaru. Tieto osoby majú počas potrebnej doby pobytu na
území SR a mimo pinenia pracovn�ch povinností nariadenú domácu izoláciu,
pokial’ toje možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
B.

Je predpoklad, že niektoré problémy bude potrebné začat’ nešit’ v naj bližších dňoch:

3. Z Opatrení ÚVZ SR Č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020 vypl�va, že všetky osoby,
ktoré sa vrátili od 16.03.2020 od 6,00 hodiny ako organizované skupiny zo zahraničia
na územie SR sú povinné zotnvat’ v izolácii v zariadeniach určen�ch MV SR na dobu
nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky. Následne Po zistení negatívneho
v�sledku imje nariadená domáca izolácia do doby 14 dní.
4. Zamestnanci poskytovatel’ov zdravotnej starostlivosti,

5. predajcovia maloobchodn�ch prevádzok a d’alší poskytovatelia služieb sa môžu taktiež
ocitnút’ v núdzi alco nešit’ svoju situáciu náhlej potreby karantény.

Vo všetk�ch uveden�ch prípadoch dominuje problém, ako zabezpečit’ t�mto 1’ud’om
v tiesni podmienky oddeleného ubytovania od ostatn�ch členov rodiny žijúcich v spoločnej
domácnosti tak, aby členov rodiny nevystavili riziku ohrozenia zdravia.

Odporúčanie: H1’adat’ vhodné priestory pre zabezpečenie náhradného ubytovania
pre obdobie karantény.
V zmysle § 3 ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaderií v znení neskorších
predpisov je obec povinná poskytnút’ obyvatel’om obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalost’ou, najmä
zabezpečit’ mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Na základe vyššie uvedeného RÚVZ v Leviciach odporúča Krízovému štábu vyzvat’
obce v okrese Levice pre spoluprácu a zabezpečenie tak�ch zariadení pre ubytovanie, ktoré
budú zodpovedat’ požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho
štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky MZ SR č. 124/2017 Z. z. (d’alej len vyhl.
Č. 259/2008 Z. z.).
Objekty vytypované pre takúto funkciu náhradného b�vania počas karantény by mali
splňat’ aspoň minimálne podmienky na byty nižšieho štandardu podl’a vyhl. č. 259/2008 Z. z.,
ktor�mi sú:
mikroklimatické podmienky na byty nižšieho štandardu (vetranie a vykurovanie),
napoj enie objektu na prívod tečúcej pitnej vody a prípravy teplej vody,
vhodn� spôsob odkanalizovania objektu,
vyhovujúci zber a v�voz komunálneho odpadu,
pričom je zároveň potrebné zabezpečit’:
ochranu ubytovacích obj ektov,
ubytovacie objekty proti vol’nému pohybu ubytovan�ch osôb v karanténe,
stravovanie osôb v karanténe,
pravidelnú dezinfekciu všetk�ch povrchov prípravkami na báze chlóru,
dezinfekčné prostriedky na ruky a ochranné rúška.
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