
 

 
 

Informácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 

komunity k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného 

projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 

 

 

V nadväznosti na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19  Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky/Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „MVSR/ÚSVRK“) vydáva 

túto informáciu s odporúčacím charakterom s cieľom zabezpečiť výkon terénnej sociálnej práce 

v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19.  

 

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry a preto je 

nevyhnutné upraviť pre užívateľov národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v 

obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej aj „NP TSP a TP II.“) osobitné 

odporúčania nad rámec podmienok zabezpečenia bežného výkonu terénnej sociálnej a terénnej 

práce (ďalej aj „TSP a TP“), ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19 teréne a v kancelárii TSP 

a TP pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení v súlade 

s aktuálnymi usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky a 

zároveň k oprávnenosti mzdových výdavkov súvisiacich s výkonom TSP a TP.  

V prípade potreby užívateľ NP TSP a TP II. konzultuje režimové a organizačné opatrenia a postupy 

súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR vydanými na zamedzenie 

šírenia ochorenia Covid – 19, s príslušnými RÚVZ.  

 

V rámci výkonu TSP a TP pri poskytovaní jednotlivých intervencií sa odporúča prihliadať na fázy 

pandemického semafora, ktorý prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa 

miery naplnenia indikátorov pre jednotlivé fázy/farby. Vykonávanie činnosti terénnej sociálnej práce 

v rámci NP TSP a TP II. v súvislosti s ochorením Covid – 19 je popísaný v prílohe č. 1 Semafor v 

súvislosti s ochorením Covid - 19 pre výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci NP TSP 

a TP II. tejto Informácie. 

 

Územie v zelenej fáze semaforu sa nachádza v štádiu bez významného výskytu ochorenia Covid – 19.  

Činnosti terénnej sociálnej práce sa vykonávajú bez obmedzení. 

Na území v oranžovej fáze semaforu sa činnosti terénnej sociálnej práce vykonávajú len pri prísnom 

dodržaní  protiepidemiologických opatrení, pričom musia byť splnené  aspoň 2 indikátory z 

nasledovných: 

 suspektná1 osoba, 

 zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ, 

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

 návrat z rizikovej krajiny. 

                                                           
1
 Za klienta so suspektnou COVID-19 sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, ktorá sa prejavuje: kašľom, 

teplotou nad 38 °C, únavou, bolesťami svalov, bolesťami hlavy a občas i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu má 
chorý sťažené dýchanie a môžu sa vyvinúť ďalšie komplikácie. Niektorí starší ľudia nemusia mať teplotu nad 38 °C. 



 

 
Na území v červenej fáze semaforu sa činnosti terénnej sociálnej práce  vykonávajú len pri prísnom 

dodržaní protiepidemiologických opatrení tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života TSP a TP. 

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. 

 

V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné priebežne informovať rómsku komunitu a verejnosť o 

vývoji epidemiologickej situácie. V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOP, dodržiavať 

sociálnu vzdialenosť, nekontaktovať sa, pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom v 

zariadení sociálnych služieb všetkých dotykových plôch, zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov a 

iné.) v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia.  

 

 

Prílohy 

Príloha 1 Semafor v súvislosti s ochorením Covid - 19 pre výkon terénnej sociálnej práce a terénnej 

práce v rámci NP TSP a TP II. 

Príloha 2 Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a osobných ochranných 

prostriedkov 

Príloha 3 Základné bezpečnostné opatrenia pri výkone TSP a TP 

Príloha 4 Mzdové výdavky TSP a TP – ich oprávnenosť v rámci NP a odmeny 

Príloha 5 Obsadzovanie pracovných pozícii počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


