
 
3. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 pre výkon terénnej sociálnej práce v rómskej komunite 
Indikátory pre fázy pandemického semafora – 

semafor prepína štatutár alebo písomne poverená 

osoba štatutárom podľa miery naplnenia indikátorov 

pre jednotlivé fázy/farby 

Zelená fáza Oranžová fáza Červená fáza 

Štádium bez významného výskytu ochorenia Covid-

19 

Vykonávanie činnosti terénnej sociálnej práce a iných 

pomáhajúcich profesií sa vykonávajú bez obmedzenia 

 

Vykonávanie činnosti terénnej sociálnej práce 

a iných pomáhajúcich profesií sa vykonávajú 
len pri dodržaní prísnych 

protiepidemiologických opatrení 

Splnené aspoň 2 indikátory z nasledovných: 

- Suspektná osoba 

- - zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ 

- - kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas    
-    expozície do 15 min) 

- - návrat z rizikovej krajiny 

Vykonávanie činnosti terénnej sociálnej 

práce a iných pomáhajúcich profesií sa 
vykonávajú len pri dodržaní prísnych 

protiepidemiologických opatrení tak,  aby 

nedošlo k ohrozeniu zdravia a života TSP.   

Splnený je aspoň 1 indikátor 

z nasledovných: 

- kontakt s potvrdenou osobou (vysoký čas 

expozície viac ako 15 minút) 

- potvrdenie ochorenia Covid-19 (klient, 
zamestnanec, rodinný príslušník) 

- situácia v okrese podľa RÚVZ 

P.č. Názov opatrenia  

1. Informovanie 

TSP realizuje osvetu a informovanie o víruse 

Covid-19 a jeho šírení, resp. zabezpečí všetky 

informácie v bežnom jazyku komunity 

 

TSP realizuje osvetu a informovanie o víruse 

Covid-19 a jeho šírení, resp. zabezpečí všetky 

informácie v bežnom jazyku komunity 

Spolupráca samosprávy, RÚVZ a TSP pri 

získavaní dát možného prenosu  Covid-19 v 
komunite, príp. dohľadávanie kontaktov 

možných ochorení 

TSP pomáha sprostredkovať sociálnu pomoc 

a poradenstvo 

TSP pomáha sprostredkovať psychosociálnu 

pomoc a manažment stresu komunite a 

jednotlivcom 

TSP realizuje osvetu a informovanie o víruse 

Covid-19 a jeho šírení, resp. zabezpečí 

všetky informácie v bežnom jazyku 
komunity 

Možné usmerňovanie a výkon práce z domu 

TSP pomáha sprostredkovať sociálnu pomoc 

a poradenstvo 

TSP pomáha sprostredkovať psychosociálnu 

pomoc a manažment stresu komunite 
a jednotlivcom 

Spolupráca s intervenčnými tímami  

2. Hygiena a dodržiavanie opatrení 

TSP apeluje na dodržiavanie preventívnych 

opatrení (nosenie rúšok, hygiena rúk, dodržiavať 

vzdialenosť (1,5m-2m) 

TSP v spolupráci so samosprávou, občianskymi 

združeniami a mimovládnymi organizáciami 

pomáha pri tvorbe  zásob OOP pre prípad zhoršenia 

situácie Covid -19 (šitie rúšok) zabezpečenie 

dezinfekcie, ochranných overalov, rukavíc 

Samospráva zabezpečí v mimoriadnom čase  

prístup k pitnej vode 

Samospráva v spolupráci s TSP zabezpečí prístup 

k strediskám hygieny 

TSP apeluje na dodržiavanie preventívnych 

opatrení (nosenie rúšok, hygiena rúk, 

dodržiavanie vzdialenosti (1,5m-2m) 

TSP v spolupráci so samosprávou, občianskymi 

združeniami a mimovládnymi organizáciami 

pokračuje a pomáha  vytvárať  zásoby OOP  

Samospráva zabezpečí v mimoriadnom čase  
prístup k pitnej vode 

Samospráva v spolupráci s TSP zabezpečí prístup 
k strediskám hygieny 

TSP apeluje na dodržiavanie preventívnych 

opatrení (nosenie rúšok, hygiena rúk, 

dodržiavanie vzdialenosti (1,5m-2m) 

TSP v spolupráci so samosprávou, 

občianskymi združeniami a mimovládnymi 

organizáciami pokračuje a pomáha  vytvárať  

zásoby OOP 

Samospráva zabezpečí v mimoriadnom čase  

prístup k pitnej vode 

Samospráva v spolupráci s TSP zabezpečí 

prístup k strediskám hygieny 

3. Opustenie domáceho prostredia  - komunity,   

za účelom  nákupu,  zamestnania,   odchod do 

Opustenie domáceho prostredia – komunity  bez 

obmedzenia 

Opustenie domáceho prostredia – komunity 

za prísnych protiepidemiologických opatrení 

Ak sa potvrdí výskyt ochorenia Covid-19 

u  viacerých obyvateľov rómskej 

komunity, obyvatelia môžu ostať 



 
cudziny, úrady, pošta, lekár  a iné Informovanie ohľadom aktuálnej situácie, 

opustenie bez obmedzenia 

TSP v spolupráci so samosprávou zabezpečuje 

koordinovanú distribúciu ochranných pomôcok 

do postihnutej lokality 

TSP môže zabezpečiť, sprostredkovať 

„telemedicínu“ – videohovor v prípade potreby 

konzultovania so zdravotnou službou 

TSP môže zabezpečiť, sprostredkovať 

videohovor so vzdialenou rodinou 

TSP upozorní osobu, rodinu, ktorá je v domácej 

izolácii o tom, aby  sledovala  svoj zdravotný 
stav, prerušila sociálny kontakt, necestovala, 

zdržala sa pracovnej činnosti, výučbovej aktivity 

s výnimkou e-learningových foriem a iných 
aktivít, pri ktorej by musela opustiť miesto 

izolácie 

TSP vykonáva monitoring dodržiavania izolácie, 

resp. karantény a opatrení 

Samospráva v spolupráci TSP a poštou doporučí 

v čase vyplácania dávok vytvorenie koridoru na 

lepšie dodržiavanie  2m rozostupu 

v celkovej karanténe  

Samospráva v spolupráci TSP a  MO SR, 

MV SR zabezpečí prístup k materiálnej 
pomoci – potraviny, lieky.  

Samospráva v spolupráci TSP zabezpečí 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom telemedicíny – telefonickou 

konzultáciou s videohovorom pri 
akomkoľvek zdravotnom probléme 

v komunite, ktorá je v karanténe.  

TSP v spolupráci so samosprávou 

zabezpečuje koordinovanú distribúciu 

ochranných pomôcok do postihnutej lokality, 
kde sa potvrdil prípad  Covid-19 

 

4. Návrat do komunity  

TSP monitoruje prichádzajúcich obyvateľov 
komunity zo zahraničia 

TSP informuje  o možnej bezpríznakovej infekcii 
a apeluje na dodržiavanie opatrení (navrátilec musí 

byť zodpovedný voči rodine a rizikovým 
obyvateľom) 

TSP upozorní osobu, rodinu, ktorá je v domácej 
izolácii o tom, aby  sledovala  svoj zdravotný 

stav, prerušila sociálny kontakt, necestovala, 

zdržala sa pracovnej činnosti, výučbovej aktivity 
s výnimkou e-learningových foriem a iných 

aktivít, pri ktorej by musela opustiť miesto 
izolácie 

TSP pomáha sprostredkovať psychosociálnu 
pomoc a manažment stresu komunite 

a jednotlivcom 

TSP môže zabezpečiť, sprostredkovať 

„telemedicínu“ – videohovor v prípade potreby 

konzultovania so zdravotnou službou 

TSP môže zabezpečiť, sprostredkovať 

videohovor so vzdialenou rodinou 

Samospráva v spolupráci TSP a  MO SR, 
MV SR zabezpečí prístup k materiálnej 

pomoci – potraviny, lieky.  

Samospráva v spolupráci TSP zabezpečí 

dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom telemedicíny – telefonickou 

konzultáciou s videohovorom pri 

akomkoľvek zdravotnom probléme 
v komunite, ktorá je v karanténe.  

TSP v spolupráci so samosprávou 
zabezpečuje koordinovanú distribúciu 

ochranných pomôcok do postihnutej lokality, 

kde sa potvrdil prípad  Covid-19 

5.. Testovanie 

Testovanie rómskej komunity a zamestnancov nie 
je povinné 

TSP informuje a sprostredkuje testovanie 
obyvateľa, rodiny, pomáha dohľadávať kontakty 

v spolupráci RÚVZ 

Zabezpečenie testovania obyvateľa, rodiny, 
resp. celej rómskej komunity (podľa 

nariadenia RÚVZ) 

6. 
Priestorové zabezpečenie pre prácu terénnych 

sociálnych pracovníkov v komunite 

Priestorové zabezpečenie práce je bez obmedzenia Priestorové zabezpečenie je len pri prísnych  

protiepidemiologických opatrení, 

Poradenstvo sa odporúča vykonávať v exteriéri 

V priestore je možné uplatniť pravidlo 1 

Priestorové zabezpečenie  vykonávajú len pri 

dodržaní prísnych protiepidemiologických 
opatrení 

Možné usmerňovanie a výkon terénnej 
sociálnej práce z domu 



 
klient/7m2 V priestore je možné uplatniť pravidlo 1 

klient/7m2 

V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné priebežne informovať rómsku komunitu  a verejnosť o vývoji epidemiologickej situácie. Používanie ochranných prostriedkov, dodržiavať osobnú hygienu, časté 

umývanie rúk, dodržiavanie čistoty. Odporúčame nepodávať si ruky a udržiavať dostatočný odstup.  Je vhodné upozorňovať obyvateľov rómskej komunity, že nemôžu spôsobovať konflikty (aerosol produkujúci pri 

prejave kriku, rozčuľovania je mnohonásobne vyšší) 

  


