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Príloha č. 1  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NP COVID MRK 

 

ZVÝŠME SPOLOČNE ŠANCE MRK A OBCÍ PRI PREVENCII ŠÍRENIA PANDÉMIE COVID-19 A 

ZVLÁDANÍ JEJ NÁSLEDKOV 

 

O PROJEKTE 

Názov projektu: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením 

COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Operačný program Ľudské 

zdroje. 

 

Národný projekt prináša viacero podporných mechanizmov pre obce s marginalizovanými rómskymi 

komunitami. Tieto mechanizmy prispievajú k:   

 

1. prevencii šírenia nákazy COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách a obciach  

2. riešeniu dôsledkov pandémie COVID-19 v týchto obciach.  

 

CIELE PROJEKTU 

Cieľom projektu je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID- 19 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK).  

 

Hlavné ciele národného projektu pre obyvateľov MRK 

● Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej 

starostlivosti.  

● Zdravotnícka osveta, vrátane osvety proti šíreniu pandémie COVID-19. 

● Zlepšenie štandardov hygieny. 

● Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže v MRK.  

 

Súčasťou projektu sú nielen aktivity pre MRK, ale aj na úrovni obce a to:  

● Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov pre starostov a regionálnych 

terénnych koordinátorov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, 

komunikácia a mediácia).  

● Pomoc s prípravou krízového plánu pre prípad pandémie v obci. 

● Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže a konflitkných situácií v reakcii na opatrenia proti šíreniu 

COVID-19. 
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O POZÍCII TERÉNNY ASISTENT COVID 

Hlavné zameranie činnosti terénneho asistenta, ktoré patria do náplne práce zahŕňajú: 

● Zber údajov v rámci marginalizovaných rómskych komunít, navrhnutie a prijatie preventívnych 

opatrení v súvislosti s COVID-19. 

● Zdravotnícka osveta a zvýšenie informovanosti o COVID 19 v rámci MRK.  

● Aktivity s cieľom zníženia rizika prenosu nákazy v rámci MRK. 

 

Konkrétne aktivity práce terénneho asistenta zahŕňajú:  

● komunikácia s obyvateľmi MRK a obcou za účelom zberu údajov o základných životných 

potrebách (voda, strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informovanosť), 

● sprostredkovanie informácií spojené s COVID-19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom 

MRK, obci a projektovému tímu, 

● distribúcia informačných manuálov a brožúr s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID 19 a iné 

pandémie (ako im predchádzať a ako sa správať), 

● denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, počtu navrátilcov zo zahraničia, ich situácie 

a bývania v MRK, 

● informovanie o priebehu a spôsobe karantény, pomoc obyvateľom pri oboznamovaní sa s 

nariadenými postupmi,   

● pomoc obci pri zabezpečovaní výstupného akčného krízového plánu obce (postup v druhej vlny 

COVID-19 alebo inej pandémie), 

● pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie a zdravotnej osvety v súvislosti 

s ochorením COVID-19 (pri testovaní, distribúcii rúšok, atď.), 

● vedenie terénneho denníka činností, vrátane svojej dochádzky do zamestnania. 
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