Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Senici
Kolónia 557,PSČ 905 01 Senica
RÚVZ/2020/1459/ÚRH

Senica, 24.09.2020

Opatrenie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Senici
pri ohrození verejného zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19
nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

o p a t r e n i a:
S účinnosťou od 25. septembra 2020 do odvolania nariaďuje nasledovné:
A) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Skalica
povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev
kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych
návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania
protiepidemických opatrení.
B)
Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť
v okrese Skalica povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe na oddeleniach
žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl so zdravotníckym
zameraním.
C) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. pri ukončení
hospitalizácie v zdravotníckom zariadení sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí
poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Skalica zabezpečiť klientovi zariadenia
sociálnej starostlivosti odber biologického materiálu na vyšetrenie SARS-CoV-2 (výter
z orofaryngu), v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. Klient môže byť prijatý
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späť do zariadenia sociálnej starostlivosti až po negatívnom laboratórnom výsledku na
detekciu SARS-CoV-2.
D) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na
všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky u pacientov podozrivých
z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a
neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Skalica povinní zabezpečiť zákaz
návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len
„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a
umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení
dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a
neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Skalica povinní zabezpečiť zákaz
vykonávania odbornej praxe v ZSS žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami
vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.
G) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu v ZSS.
H) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a
neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Skalica pri nástupe klienta do ZSS
vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-CoV-2 (výter
z orofaryngu).
I) V zmysle § 7 ods. 5 a 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
zabezpečiť očkovanie klientov ZSS proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám.
J) RÚVZ Senica odporúča očkovanie proti chrípke všetkým zdravotníckym
pracovníkom a všetkým zamestnancom ZSS.

Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
V okrese Skalica krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za
posledných 14 dní incidencia nových ochorení je 144,36 na 100 000 obyvateľov na základe
čoho je okres Skalica v rámci stupňov celoštátneho semafora COVID-19 označený červenou
farbou. Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (43,51 na 100 000
obyvateľov).
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Na základe uvedeného bolo dňa 23.09.2020 zvolané zasadnutie Krízového štábu OÚ Skalica,
kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v okrese Skalica
a konštatované zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Skalica, preto boli prijaté vyššie
uvedené opatrenia.
Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby
s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh
a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2, musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite
seniorov. Medzi dôvody, ktorými COVID-19 výrazne ovplyvňuje starších ľudí, patria
fyziologické zmeny spojené so starnutím, zníženou imunitnou funkciou a multimorbiditou,
vďaka ktorým sú starší dospelí vystavení väčšej náchylnosti na samotnú infekciu a zvyšuje sa
pravdepodobnosť, že budú vážne postihnutí COVID-19 ochorením a jeho komplikáciami.
Očakávanými špecifickými dopadmi infekcie COVID-19 u klientov môže byť explozívne
šírenie SARSCoV-2 s nepriaznivou prognózou v príslušnom zariadení a/alebo hromadný
výskyt prípadov COVID-19 s ťažkými klinickými priebehmi vzniknutými v krátkom
časovom období, ktoré môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu kapacity akútnej lôžkovej
starostlivosti v spádovej nemocnici.
Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a nedostupnosť vakcíny proti tomuto
ochoreniu je dôležité očkovanie klientov, zamestnancov ZSS a zdravotníckych pracovníkov
proti chrípke na zabránenie duálnej infekcie vírusom chrípky a koronavírusom SARS-CoV-2.
Koinfekcia oboma vírusmi by mohla spôsobiť závažné akútne respiračné syndrómy s
komplikáciami a zvýšiť riziko úmrtia najmä u starších osôb a osôb s chronickými
ochoreniami nakoľko pre obidve ochorenia sú rizikové skupiny identické.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Ing. Ľubomír Šarabok
poverený výkonom funkcie
regionálny hygienik
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Opatrenie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici www.ruvzse.sk, na webovom sídle Centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk.

Doručuje sa:
FNsP Skalica s.r.o. ,Koreszkova 7, 90901 Skalica
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 90901 Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Inštitút MUDr. Pavla Blahu,
Potočná 268/58, 90901 Skalica
Okresný úrad Skalica, Nám. Slobody 15,909 01 Skalica
Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava
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