
1 
 

Návrh postupu a spôsobu koordinácie úloh aktérov zapojených do operácie „Karusel“ v prípade 
pozitívnych nálezov 

 

1) LABORATÓRIÁ 

Testy vzoriek na C-19 -> informácia o výsledkoch krízovému štábu -> Údaje do systému EPIS (s 
oneskorením?) 

2) ÚSTREDNÝ KRÍZOVÝ ŠTÁB (vrátane hl. hygienika) 

Prvotné zhodnotenie situácie na základe výsledkov od laboratórií -> informovanie / inštruovanie 
nasledujúcich aktérov: 

- Príslušné RÚVZ  
- ÚSVRK 
- Starostovia dotknutých obcí 
- Zdravé regióny (MZ) 

 
3) RÚVZ A 

Prvotné zhodnotenie situácie podľa vlastných bezprostredných informácií -> v prípade akýchkoľvek 
pozitívnych nálezov C-19 a rizika nekontrolovaného šírenia v rámci danej lokality a/alebo ďalej, 
organizácia PREDBEŽNEJ karantény celej lokality v spolupráci so starostom a políciou1  -> informovanie: 
hl. hygienik, ÚSVRK, Zdravé regióny 

4) ÚSVRK 

Po informovaní zo strany RÚVZ získanie doplňujúcich  informácií od miestnych terénnych pracovníkov 
národných projektov pod MV SR (okrem Zdravých regiónov) -> kontaktovať starostu a zistiť jeho kapacity 
a potreby ohľadne nariadených karantén -> predbežné vlastné zhodnotenie situácie -> snaha vyriešiť 
potreby obce -> potreby, ktoré nevie ÚSVRK pomôcť vyriešiť z pôsobnosti MV, referovať krízovému 
štábu a Zdravým regiónom 

5) ZDRAVÉ REGIÓNY 

Po informovaní zo strany RÚVZ (paralelne): 

Analytická jednotka ZR 

Analýza a predbežné zhodnotenie výsledkov testovania v kontexte celej operácie a vzhľadom na 
parametre miestnej populácie (PRE ZR K TOMUTO STAČÍ ZABEZPEČIŤ EXPORT DÁT ZO SYSTÉMU EPIS) -> 
referovanie zistení hl. hygienikovi a krízovému štábu 

Vedenie ZR  

 
1 Ak všetko negatívne, žiadne karantény, ak je minimum nálezov (max 3?) a u obyvateľov žijúcich v štandardných 
podmienkach, organizácia DOMÁCICH karantén – s možnosťou osloviť a zapojiť aj miestnych asitentov osvety 
zdravia a iných terénnych pracovníkov (cez vedenia Zdravých regiónov, obcí a ÚSVRKu) 
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Získanie doplňujúcich informácií od terénnych pracovníkov Zdravých regiónov + od analytickej jednotky 
ZR + prípadne od miestnych MVO -> prvotné vlastné zhodnotenie situácie -> informovanie ľudí 
v karanténe a v lokalite o ich situácii a možných scenároch, upokojovanie -> informovanie lekárov ľudí 
v karanténe + pomáhanie s dočasnými opatreniami RÚVZ v teréne 

6) RÚVZ B 

Iniciácia spoločného stretnutia / konzultácie s miestnymi zástupcami ÚSVRKu a Zdravých regiónov -> po 
zohľadnení informácií od ÚSVRKu a Zdravých regiónov návrh na došetrenie potreby plošnej karantény so 
zameraním na prehodnotenie PREDBEŽNEJ karantény: zabezpečenie identifikácie a bezpečnej 
karantenizácie ideálne LEN rodín s infikovanými -> zadanie úloh na zabezpečenie nižšieho stupňa 
karantenizácie ďalším aktérom:  

- Zdravé regióny (AK nie sú, potom terénni pracovníci iných NP alebo obec s políciou): zoznam 
blízkych kontaktov, zhodnotenie možností individuálnych karantén (podľa check-listu štandardu 
bývania a sociálnych kontaktov a/alebo inštrukcií RÚVZ) -> informovanie RÚVZ 

- Krajské operačné stredisko alebo armáda: testovanie blízkych kontaktov alebo reprezentatívnej 
vzorky z lokality (analytická jednotka ZR vie dodať kľúč pre výber ľudí do vzoriek a terénni 
pracovníci pomôcť so samotným testovaním) -> informovanie RÚVZ o výsledkoch 

RÚVZ informuje o rozhodnutí o prípadnom prehodnotení predbežnej karantény a súvisiacich úlohách do 
terénu: hl. hygienik, vedenie obce, ÚSVRK, Zdravé regióny 

7) ÚSVRK B 

Po informovaní zo strany RÚVZ o prehodnotení karantenizácie pomoc obciam a poriadkovým službám 
s pokračujúcou karanténou lokality alebo s organizáciou individuálnych karantén -> zber dát o miestnych 
kapacitách pre intervencie (online inventár – zatiaľ u ZR, prechádza postupne pod ArcGEO) 

8) ZDRAVÉ REGIÓNY B 

Vedenie ZR 

Po informovaní zo strany RÚVZ -> informovanie ľudí v karanténe a v lokalite o ich situácii a možných 
scenároch, upokojovanie -> informovanie lekárov ľudí v karanténe + pomáhanie s pokračujúcimi alebo 
novými karanténnymi opatreniami -> informovanie ÚSVRK a MVO o prípadných humanitárnych 
potrebách karantenizovaných ľudí -> priebežný zber základných dát o priebehu karantén pre analytickú 
jednotku ZR (výsledky analýz k dispozícii pre krízový štáb a RÚVZ) -> príprava rizikových ľudí v karanténe 
na prípadnú hospitalizáciu 

Analytická jednotka ZR 

Priebežné vyhodnocovanie dát o priebehoch karantén -> informovanie hl. hygienika, ÚSVRK, RÚVZ (príp. 
určených nemocničných zariadení) 

 

 


