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PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁVY
Miest a obcí v rámci Národných projektov
Zdravé komunity 2B a 3A
V Bratislave, dňa 16.3.2020
Vážený pán primátor/pani primátorka, starosta/ka, predstaviteľ/ka samosprávy,
v mene organizácie Zdravé regióny, ktorá vo vašom meste/obci pôsobí v miestnej rómskej komunite si Vás
dovoľujem informovať o našich činnostiach a limitoch v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 a zároveň
zaslať zoznam kontaktov na našich koordinátorov.
Naši zamestnanci pracujú intenzívne aj počas víkendov a pomáhajú v rámci možností formou nasledovných
činností:
1. Monitorovaním situácie (3 x v týždni monitoring v súvislosti s výskytom COVID – 19 sumár za 248
lokalít priebežne zasielame hlavnému hygienikovi.
2. Sieťovaním a výmenou informácií s ďalšími pomáhajúcimi profesiami.
3. Sprostredkovanou a jednotlivou komunikáciou s obyvateľmi vnútri komunity o preventívnych
opatreniach (zintenzívnení dodržiavania hygieny, nezdružovania sa v skupinách a izolácie v domácom
prostredí).
4. Cielenými informačnými kampaňami.
5. Výmenou informácií s ďalšími relevantnými subjektmi.
Vzhľadom na súčasnú situáciu a nedostatok ochranných prostriedkov proti infekčným ochoreniam po celom území
Slovenska sme boli dňa 10.3. nútení činnosť asistentov podpory zdravia obmedziť a to nasledovne:
1. Pozastavením realizácie skupinových osvetových aktivít;
2. Zákazom realizácie osvetových a akýchkoľvek ďalších aktivít v domácnostiach klientov, vrátane
depistáže a akýchkoľvek kontrol. Zamestnanci nesmú bez špeciálnych osobných ochranných pomôcok,
ktoré sa skladajú z respirátora FFP3, čiapky, ochranného plášťa, okuliarov, rukavíc, poučenia
a dezinfekcie navštevovať domácnosti s podozrením na COVID 19.
3. Zákazom realizovať osvetu formou roznášania letákov v komunitách
Vyššie uvedené aktivity boli vyhodnotené ako rizikové a z tohto dôvodu sme ich našim zamestnancom dôrazne
zakázali. Ochranné pomôcky máme objednané, ich dodanie však očakávame až v nasledujúcom týždni. O našich
možnostiach a obmedzeniach boli bezodkladne informovaní – MZ SR, MV SR a Regionálne úrady verejného
zdravotníctva. Tieto inštitúcie v súčasnosti pripravujú jednotný manuál vo vzťahu k vylúčeným rómskym
osídleniam a ochoreniu Covid-19. Osvetové aktivity môžu APZ realizovať len telefonicky alebo vo verejnom
priestranstve (v mieste výkonu práce) a pre obmedzený počet poslucháčov s dodržaním osobného odstupu
a s rúškom. Keďže v nasledujúcich dňoch (16. – 20.03.2020) sa budú vyplácať dávky, APZ dostali inštrukcie
zamerať sa v tomto čase na informovanie ľudí žijúcich v komunitách o tom, aby nechodili do mesta na poštu a do
obchodov v skupinách ale individuálne, bez detí, s rúškami a dodržiavať pri tom hygienu.
V rámci spoločného úsilia o eliminovanie rizík Vám zasielam zoznam lokalít (v abecednom poradí), v ktorých
pôsobíme, s uvedením kontaktných údajov na koordinátorov, ktorí zodpovedajú za výkon zdravotnej mediácie v
jednotlivých lokalitách. V prípade, že Vaša obec disponuje ochrannými prostriedkami, dokážeme naše kapacity
využiť v oveľa vyššej miere.
V spolupráci s partnermi zároveň zajtra 17.03.2020 spúšťame aj webovú stránku www.koronatemerel.sk
s informáciami o ochorení COVID-19 aj v rómčine a vo forme prístupnej pre obyvateľov vylúčených osídlení.
Prosíme o šírenie tohto informačného zdroja.
Ďakujem za pozornosť a spoluprácu a v prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov nás prosím kontaktujte.
Pripájam kontakt na vedúcich zodpovedných zamestnancov organizácie:
Mgr. Richard Kokyho, MHA, MPH, Expert pre terén – 0911 607 322
Mgr Michal Kubo, Expert metodik – 0918 889 083
S pozdravom
Mgr. Tatiana Hrustič
riaditeľka
Zdravé regióny
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