Uznesenie z 22. rokovania Pandemickej komisie vlády SR
konaného dňa 04. 09. 2020

Pandemická komisia vlády SR
I.

Berie na vedomie
a) Odpočet splnenia úloh z 21. rokovania PKV SR.
b) Informáciu HH SR o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete a v SR.
c) Informáciu o stave zabezpečovania pandemickej vakcíny pre SR.

II. Prerokovala
a) Aktualizáciu pripravovaných opatrení na ochranu verejného zdravia vydávanú v rámci
8. aktualizácie usmernenia HH SR.
b) Stav prípravy siete karanténnych zariadení pre potreby vykonávania nariadenej karantény.
c) Aktuálny stav pripravenosti zásob OOPP pre zabezpečovanie rezortov v rámci 3. fázy 2. vlny
pandémie.
III. Ukladá
a) Predložiť vláde SR informáciu o výsledkoch rokovania PKV SR uskutočneného 4.9.2020.
Z: predseda komisie
T: najbližšie rokovanie vlády SR
b) Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR návrh postupu SR na zabezpečenie pandemickej
vakcíny pre SR.
Z: prof. Jarčuška s pracovnou skupinou v spolupráci s HH SR
T: do 15. 10. 2020
Podieľa sa: pracovná skupina, HH SR
c) Vypracovať prehľad ubytovacích kapacít po krajoch predurčených ako karanténne zariadenia
na vykonávanie nariadenej karantény. Vypracovaný prehľad zaslať na Operačné stredisko
PKV SR.
Z: MV SR
T: do 30. 09. 2020
d) Vypracovať prehľad ubytovacích zariadení MŠVVŠ SR na ich určenie ako karanténne
zariadenie pre zahraničných študentov. Prehľad poslať na Operačné stredisko PKV SR.
Z: MŠVVŠ SR
T: do 30. 09. 2020
e) Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR informácie o stave zásob OOPP pre potreby
orgánov krízového riadenia na zabezpečenie pripravenosti na jednotlivé fázy 2. vlny
pandémie.
Z: predseda SŠH R SR
T: do 30. 09. 2020
f)

Vydať usmernenie prednostom OÚ v sídle krajov na pravidelné zvolávanie pandemických
stredísk pri KŠ OÚ v sídle krajov a to 1x týždenne pre koordináciu opatrení na riešenie
pandémie v podmienkach kraja v závislosti na epidemiologickej situácii v kraji.
Z: MV SR
T: do 15. 09. 2020

g) Na základe odporúčaní epidemiologického konzília vydať opatrenie ÚVZ SR na ochranu
verejného zdravia, ktorým sa upravia podmienky počtu osôb na hromadných podujatiach
(bohoslužby) a vypracovať vzor opatrenia RÚVZ, ktorým RÚVZ v rizikových oblastiach sprísni
max. počet osôb na hromadnom podujatí.
Z: HH SR
T: do 15. 09. 2020
h) V súlade s opatrením vedúceho hygienika rezortu dopravy zabezpečiť zonáciu
na medzinárodných letiskách Slovenskej republiky s vyznačením zón pre pasažierov, ktorí
prichádzajú z rizikových krajín.
Z: MDV SR
T: do 10. 09. 2020
i)

V súlade s opatrením HH SR zabezpečiť vykonávanie kontroly dodržiavania povinnosti
registrácie pasažierov prichádzajúcich z rizikových krajín cez e-hranica a to
na medzinárodných letiskách Slovenskej republiky.
Z: MV SR, HH SR
T: od 10. 09. 2020

j)

Zabezpečiť preventívno-bezpečnostné akcie Policajného zboru Slovenskej republiky
zamerané na kontrolu dodržiavania opatrení ÚVZ SR a RÚVZ.
Z: MV SR
T: ihneď

k) Podľa koncepcie realizovať vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti prevencie infekčných
ochorení, tvorba a distribúcia publikácii, letákov, plagátov, a iných propagačných
a informačných materiálov, najmä v súvislosti k súčasnej epidemiologickej situácie pandémie
ochorenia Covid-19.
Z: OVZSaP
T: priebežne
Podieľa sa: ÚVZ SR, RÚVZ a hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
l)

Na základe odporúčaní epidemiologického konzília vydať usmernenie o triáži a červených
zónach pre ústavné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.
Z: HH SR v spolupráci so SZ MZ SR
T: do 15. 09. 2020

V Bratislave, 08. septembra 2020.
Za správnosť:

Anton Tencer, tajomník Pandemickej komisie vlády SR ........................................
Marek Krajčí, predseda Pandemickej komisie vlády SR ........................................
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