CHECK-LIST ZDRAVÝCH REGIÓNOV PRE ZHODNOTENIE AKTUÁLNEJ PANDEMICKEJ
SITUÁCIE V MRK
Názov lokality
Dátum vyplnenia
Vyplnil(a)/Kontakt/organizácia
Zhodnotenie je uskutočňované na podnet1(prosím vyznačiť)






Samosprávy
Vedenia alebo analytikov ZR (na základe dát z monitoringu)
RÚVZ2
IT MZ
Iné – prosím doplňte:

Demografia lokality
Celkový počet ľudí v MRK
Počet ľudí nad 50 rokov
Počet detí do 6 rokov
Počet detí do 1 roka
Celkový počet domácností
Priemerný počet ľudí v domácnosti
ZŠ, do ktorej chodia deti z lokality
Celkový počet obyvateľov v obci / meste
Rozšírenie epidémie v MRK
Dátum prvého
koronavírus3

pozitívneho

testu

na

nový

Druh prvého pozitívneho testu (vyznačiť)

ATG

PCR

Majú už ľudia potvrdenie o prekonaní vírusu/ o
protilátkach?

Vyznačiť len tie možnosti, ktoré pre danú lokalitu platili v danom čase
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
3 Uveďte prosím také dátumy, ktoré nie sú staršie ako cca 1 mesiac
1
2

1

Dátum prvej
hospitalizácií

hospitalizácie

v komunite

a počet

Približný termín vážnejšieho rozšírenia v komunite
Počet doteraz pozitívne testovaných osôb
Počet domácností, v ktorých žijú osoby s pozitívnym
testom
Väčšina pozitívnych mala test

ATG

PCR

Bola v obci potvrdená nejaká špecifická mutácia
vírusu?

Infraštruktúrne a socioekonomické zabezpečenie lokality
Prosím, vyplňte informáciu o zasiahnutých domácnostiach, t. j. tých, v ktorých bývajú
pozitívni ľudia a ich úzke kontakty.
Počet domácností v murovaných rodinných
domoch
Počet domácností v bytoch v bytovke
Počet domácností v chatrčiach
Počet domácností bez prístupu k pitnej vode v
dome
Počet domácností bez odvozu odpadu
Počet domácností bez kanalizácie
Prevažujúci spôsob kúrenia v domácnostiach
(vyznačiť)

drevo

plyn

elektrina

Počet domácností bez paliva na kúrenie
Počet domácnosti bez zásob potravín na čas
karantény
Vyskytuje sa v lokalite neoficiálne požičiavanie
peňazí?

2

Komunita z hľadiska šírenia ochorenia (vyznačte a prípadne doplňte v poznámke)
Obyvatelia komunity celkovo dodržiavajú protiepidemické opatrenia12 vo
vzťahu k obci
 Obyvatelia komunity celkovo dodržiavajú protiepidemické opatrenia aj v
rámci komunity
 V komunite boli návštevy zo zahraničia z krajín:


Poznámka, prípadne opis prekážok, ktoré bránia dodržiavaniu karantén a nariadení v
zasiahnutých domácnostiach:

Rizikovosť zasiahnutých domácností (prípadne doplňte v poznámke)
Počet zasiahnutých domácností nedodržiavajúcich domáce karantény13
Počet zasiahnutých domácností so zraniteľnými osobami14
Počet zasiahnutých domácností s návštevami alebo úzkymi kontaktmi na
zahraničie
Poznámka:

12

Rúška-odstup-ruky (R-O-R), zákazy vychádzania (lock-down) a podobne

13

Domácnosti opúšťajú osoby s pozitívnym testom alebo osoby bez prekonaného ochorenia; do domácnosti chodia návštevy

14

Ľudia starší ako 50 rokov, ľudia s pridruženými ťažkými ochoreniami, veľmi obézni ľudia, tehotné ženy, deti do 1 roka

3

Personálne zabezpečenie – v komunite aktuálne pôsobia alebo môžu pôsobiť (len
počty mimo karantény a príp. názvy organizácií)
APZ v počte
TSP v počte
MOPS v počte
Iní terénni pracovníci (počet/kto)
Počet
osôb
vzdelaním/kto

so

zdravotníckym

Miestni terénni pracovníci (vyznačiť, čo platí a uviesť počet)






Majú k dispozícií ochranné pomôcky a vedia ich správne používať
Prekonali COVID-19
Sú aktuálne v karanténe
Sú zaočkovaní proti COVID-19 oboma dávkami
Majú zdravotnícke vzdelanie

Ďalšie poznámky k situácii v lokalite4:

Najmä s ohľadom na možnú alebo prebiehajúcu spoluprácu: spolupráca a očakávania samosprávy a pomáhajúcich profesií, možnosti
humanitárnej pomoci, ochota obyvateľov sa testovať, spolupráca s RÚVZ a podobne.
4

4

