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Pilotné rozšírenie záberu testovania v rámci operácie Karusel 
 
 
Základné zásady pre organizáciu odberov v rámci testovania na Covid-19 v 
marginalizovaných rómskych komunitách. 
 
Výber ľudí pre testovanie v operácii Karusel odporúčame rozšíriť tak, aby výsledky vypovedali 
o prítomnosti ochorenia C-19 nielen u ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia v posledných 3 týždňoch, 
ale v celej komunite, a to s dôrazom na rizikové skupiny.  

Vzorka musí byť zostavená výhradne z obyvateľov konkrétnej vylúčenej rómskej komunity – 
osídlenia. Pri zostavovaní a nábore ľudí do vzorky odporúčame postupovať podľa nasledovných 
pravidiel. 

1. Testovaní naďalej MUSIA byť všetci jednotlivci, ktorí sa vrátili zo zahraničia za posledné 
3 týždne. 

• najčerstvejšia cestovateľská anamnéza + príznaky infekčného respiračného ochorenia 
podobné chrípke; 

• najčerstvejšia cestovateľská anamnéza zahŕňajúca zahraničie v priebehu posledných 3 
kalendárnych týždňov bez klinických príznakov ochorenia  

 

2. V prípade, že celkový počet ľudí s cestovateľskou anamnézou umožňuje vzorku doplniť 
o ďalších ľudí z MRK na testovanie (ak je na to k dispozícii dostatok testov), vzorku ďalej 
rozširujeme nasledujúcim spôsobom: 

• Celková výsledná veľkosť vzorky (všetky osoby s cestovateľskou anamnézou + všetci 
dobrovoľníci podľa nižšie stanovených kritérií) by nemala byť menšia než veľkosť 
reprezentatívnej vzorky (konkrétny počet pre danú lokalitu dodá koordinátor zo 
Zdravých regiónov (ZR), v prípade, ak v lokalite ZR nepôsobí, veľkosť reprezentatívnej 
vzorky dodá určená osoba z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity). 

• Vzorka musí obsahovať iba  ľudí, ktorí sú obyvateľmi  vylúčených rómskych osídlení. 
• Pri príprave zoznamu na testovanie pri každom navrátilcovi zo zahraničia v zozname 

najskôr vyplníme v akom druhu príbytku býva (bytovka, murovaný rodinný dom alebo 
chatrč, prípadne unimobunka... iné) 

• Pri príprave zoznamu na testovanie pri každom testovanom ďalej vyplníme dôvod, prečo 
je na zozname, napr. že sa vrátil zo zahraničia a uvedieme krajinu a dátum návratu (ak sa 
naň vzťahujú aj ďalšie dôvody, tiež doplníme) 

• Následne do zoznamu dopĺňame aspoň toľko dobrovoľníkov na testovanie, aby sme spolu 
dosiahli veľkosť odporúčanej reprezentatívnej vzorky; 

• Každý dobrovoľník musí byť z inej domácnosti; 
• Polovicu dobrovoľníkov by mali tvoriť ženy a polovicu muži (v prípade nepárneho počtu 

veľkosti reprezentatívnej vzorky uprednostňujeme mužov); 
• Netestujeme deti do 12 rokov; 
• Pri dopĺňaní každého nového dobrovoľníka do vzorky kontrolujeme, z akých príbytkov 

a z akých dôvodov boli na zoznam pridaní. Snažíme sa doplniť vzorku na testovanie tak, 
aby bola čo najpestrejšia, t.j. aby v nej boli ľudia: 
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Zo všetkých častí rómskej komunity (z väčších častí viac ľudí, z menších menej ľudí) 
• Zo všetkých druhov príbytkov (najviac z príbytkov, ktorých je v komunite najviac, menej 

z príbytkov, ktorých je menej) 
• Zaradení do vzorky z čo najviac dôvodov (napr. vek nad 55 rokov, chronické ochorenia, 

riziko kontaktu s nakazenými, cestujúci mimo okres) 

 
Osoby asistujúce pri odbere (asistenti osvety zdravia Zdravých regiónov, prípadne ďalšie 
pomáhajúce profesie) musia mať počas asistencie oblečené ochranné pracovné pomôcky 
minimálne triedy FFP2 (FFP2 respirátor, pokrývka hlavy, rukavice, ochranné okuliare alebo štít a 
pracovný plášť) použitie vhodných osobných ochranných pomôcok závisí od miesta odberu 
(interiér, exteriér)  ktoré na mieste určuje zodpovedná a kvalifikovaná osoba.  
 
Pri organizácii príchodu a odchodu osôb na odber je nutné dodržiavať nasledujúce zásady: 
 
• Vyšetrované osoby musia mať oblečené minimálne ochranné rúško, ideálne aj rukavice, a 

rúško si snímajú len na moment samotných sterov v mobilnej odberovej jednotke; 
• Ideálne by sa mal odber vzoriek realizovať nalačno pred umytím zubov; 
• Vyšetrované osoby by mali na odber prichádzať jednotlivo (prípadne v sprievode osôb 

asistujúcich pri odbere), ideálne podľa vopred určeného časového harmonogramu (na 
jeden odber by malo postačovať 6 minút) 

• Osoby čakajúce na odber spoločne musia dodržiavať rozostup aspoň 1,5 m; 
• Osoby musia mať pri sebe platný občiansky preukaz; 
• Osoby asistujúce pri odbere svoju dokumentáciu nedávajú do rúk vyšetrovaným a snažia 

sa ju držať od vyšetrovaných po celý čas v čo najväčšej vzdialenosti. 
 
Osoby asistujúce pri zbere akékoľvek svoje pochybnosti ohľadom správnosti akýchkoľvek ďalších 
postupov konzultujú so svojimi nadriadenými. 
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