
 
 
 

 
 

Úzke kontakty potvrdeného prípadu odmietajú testovanie 
 

Stručná analýza problému: Po potvrdení ochorenia je potrebné karantenizovať osoby, ktoré           

boli s potvrdeným prípadom v kontakte (ďalej len “kontakty”). Keďže sa nedá vždy určiť, u               

ktorej osoby začalo ochorenie skôr a kto sa nakazil následne, je potrebné testovať všetky              

kontakty. Ak sa potvrdia ďalšie prípady, je potrebné pokračovať vo vyhľadávaní ich            

kontaktov. Ak sa kontakty neotestujú, nebude možné zistiť rozsah šírenia ochorenia.           

Ochorenie sa môže ďalej šíriť kvôli neidentifikovaným prípadom. 

Cieľ intervencie: Zabrániť šíreniu ochorenia napriek nespolupracujúcim kontaktom. 

 

Intervencia: Otázka: Ako napriek tomu zabrániť šíreniu? 

- oboznámiť “kontakty” s významom testovania a pokúsiť sa dospieť k spolupráci, 

- v prípade, že sa ich nepodarí  testovať, bude k nim nutné pristupovať ako k infekčným,  

- RÚVZ zrejme vyhlási osoby v kontakte s “kontaktmi” za podozrivé z nákazy a bude ich               

karantenizovať, podnet môže podať aj obec,  

- nespolupráca “kontaktov” bude viesť ku karantenizácii ďalších osôb,  

- bude potrebné sledovať zdravotný stav osôb v karanténe. Sledovať ho môže lekár –             

telefonicky, alebo počas realizácie projektu NP COVID - TA COVID. 

 

a) Čo v tejto situácii musíte spraviť, koho informovať? 

- Kontaktovať zástupcu MRK, (ak v rámci lokality pôsobí občianske združenie pracujúce           

s rómskou komunitou, prípadne zástupcovia komunitného centra pôsobiaceho v obci/v          

komunite, v rámci niektorých osád je zastávaná pozícia tzv. rómskeho vajdu, resp. Ak             

má osada svojho lídra, v niektorých prípadoch to býva organizátor aktivačnej činnosti), 

- Počas realizácie projektu TA COVID, kontaktovať príslušného regionálneho        

koordinátora, ktorý zabezpečí komunikáciu s nespolupracujúcimi kontaktmi       

prostredníctvom TA COVID, 

- Kontaktovať RÚVZ a požiadať o spoluprácu,  

- Kontaktovať políciu, ak je potrebné kontrolovať dodržiavanie karantény,  

- Zaistiť sledovanie zdravotného stavu karantenizovaných osôb – praktickí lekári, TA          

COVID.  

 

b) Kde hľadať pomoc - v rámci projektu NP COVID MRK  

- Regionálny koordinátor 
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- Terénni asistenti 

- Zdravé regióny 

 

c) Kde hľadať pomoc - mimo projektu NP COVID MRK a po jeho skončení 

- RÚVZ 

- Polícia SR 

- Lekári (všeobecný lekár v obci/lokalite, lekári v rámci najbližšej nemocnice) 

- Zástupca MRK (ak v rámci lokality pôsobí občianske združenie pracujúce s rómskou            

komunitou, prípadne zástupcovia komunitného centra pôsobiaceho v obci/v        

komunite).  

(vytvoríme katalóg kontaktov?) 

 

d) Koho zapojiť do intervencie na miestnej úrovni?  

- Zástupca MRK 

- Starosta/primátor, zamestnanci obce/mesta 

- Polícia SR v rámci danej lokality 

- Lekári karantenizovaných osôb 

 

Výstup intervencie: 
 
Intervencia je úspešná, ak sa zachytia prebiehajúce ochorenia u “kontaktov” a osobách, s             
ktorými prichádzali do kontaktu a zabráni sa ďalšiemu šíreniu ochorenia. To je možné             
dosiahnuť tým, že sa “kontakty” napriek výhradám otestujú, alebo tým, že sa rozšíri karanténa              
na kontakty “kontaktov”. 
Ochorenie je možné potvrdiť pozitívnym výsledkom, alebo prítomnosťou príznakov a zároveň           
epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom. 
Zabrániť šíreniu ochorenia je možné potvrdením ďalších prípadov a karantenizáciou ich          
kontaktov, alebo karantenizáciou ďalších osôb a sledovaním ich zdravotného stavu. Tieto           
ďalšie osoby je v priebehu karantenizácie možné testovať. 
 
Ukončenie intervencie: 
Intervenciu možno ukončiť po uplynutí inkubačnej doby u všetkých osôb, ktoré mohli byť             
nakazené 
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