
Potreba zabezpečiť očkovanie v MRK

Stručná analýza problému: Kým neboli dostupné, resp. nie sú dostupné v plnej miere vakcíny
proti COVID-19, na boj proti šíreniu nákazy sa používa izolácia potvrdených prípadov,
karantenizácia podozrivých z nákazy a obmedzovanie mobility populácie. Doterajší vývoj
pandémie však poukazuje na to, že tieto opatrenia, na jej zvládnutie nie sú postačujúce.
Očkovanie populácie MRK je jediným spôsobom ako predísť vzniku ohnísk v marginalizovaných
rómskych komunitách. Pre zvládnutie pandémie je potrebné navodiť kolektívnu imunitu -
imunitu určitej časti populácie a zároveň pokračovať vo vyhľadávaní podozrivých prípadov a ich
karantenizácie. Plánovaná úroveň zaočkovania populácie je stanovená na 60 – 70%.

Cieľ intervencie:  1. Získať prehľad o obyvateľoch MRK, ktorí môžu byť aktuálne zaočkovaní.

2.  Zabezpečiť prístup obyvateľom MRK k očkovaniu.

Intervencia:

1. Identifikácia obyvateľov MRK, ktorí majú nárok na očkovanie. Osloviť
obyvateľov MRK a identifikovať tých, ktorí aktuálne môžu byť zaočkovaní.

V prípade, že má obyvateľ MRK pochybnosti o očkovaní, vysvetliť význam

očkovania a uviesť na pravú mieru riziká. Odporúčame distribuovať
obyvateľom MRK „Očkovanie proti COVID-19“, ktorý môžete nájsť na

adrese:

https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_covid/komunikacne_

materialy/Vakcinacia_fin.pdf

2. Prístup obyvateľov MRK k očkovaniu. Každému obyvateľovi MRK, ktorý

môže byť zaočkovaný pomôcť s registráciou na očkovanie.

3. Organizácia očkovania. Po prihlásení na očkovanie je potrebné, aby

obyvatelia MRK sledovali pridelený termín a dostavili sa na očkovanie.

Môže byť potrebné termín pripomenúť a pomôcť členom MRK pri

organizovaní cesty do očkovacieho centra. Mobilné zariadenie (telefón)

musí zostať zapnuté a pripojené na dátovú sieť, kým nebude obyvateľovi

MRK doručený termín očkovania.

Časové vymedzenie: Intervenciu je potrebné začať bezodkladne.
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Prostriedky osvety: Písomné materiály – leták MRK „Očkovanie proti COVID-19“. Osobná

komunikácia obyvateľov MRK s terénnymi asistentmi.

Zabezpečenie prístupu k očkovaniu v očkovacích centrách – terénni asistenti pomáhajú pri

registrácii obyvateľov MRK na očkovanie prostredníctvom mobilných zariadení obyvateľov MRK,

alebo komunikačných zariadení obce.

Na čo treba myslieť:

V prípade očkovania obyvateľov MRK v očkovacom centre je potrebné dodržiavať pridelené

termíny. Na pridelený termín sa dostaviť do očkovacieho centra max. 10 min. vopred.

Čo je dôležité?

Na dosiahnutie dostatočnej zaočkovanosti MRK je potrebné šíriť osvetu o význame očkovania.

Od obyvateľov komunity sa bude vyžadovať, aby sa podrobili očkovaniu prvou a druhou dávkou

v intervale udaného výrobcom vakcíny. Na druhý termín očkovania nie je potrebné sa

registrovať, sms/mail s prideleným termínom bude doručená automaticky na telefónne číslo

zadané pri registrácií na očkovanie.

Na to, aby bolo očkovanie účinné v boji proti pandémii, bude potrebné, aby sa dalo zaočkovať
čo najviac z osôb, ktoré môžu byť očkované.

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

1. Distribuovať leták MRK „Očkovanie proti COVID-19“ a vysvetľovať význam očkovania

osobne (terénni asistenti).

2. Asistovať pri prihlasovaní na očkovanie.

3. Asistovať pri dodržiavaní pridelených termínov.

4. Asistovať pred cestou na očkovanie, v prípade potreby pri samotnom očkovaní – napr.

vyhľadať vhodné dopravné spojenie, v prípade ak v daný deň má termín očkovania viac

ľudí – pomôcť pri organizovaní dopravy, sprevádzanie obyvateľov na samotné očkovanie

– pozitívna skúsenosť ovplyvní ďalších ľudí.

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

-    regionálny koordinátor,

-    terénny asistent.

Forma/prostriedky:

-   individuálna intervencia TA v domácnosti,
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-   distribúcia písomných materiálov (leták, newsletter).

-   osobná asistencia pri objednávaní členov MRK na očkovanie

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

- zástupcovia MRK hlavne na lokálnej úrovni,
- terénni sociálni pracovníci.

d) Koho zapojiť do intervencie na miestnej úrovni?

-    komunitné centrum,

-    neziskové organizácie,

- miestne autority, ktoré môžu byť nápomocné pri poskytovaní informácií o dôležitosti

očkovania.

Výstup intervencie:

Účinnosť intervencie bude vyjadrená mierou zaočkovanosti v MRK.

Ukončenie intervencie:

Intervencia môže byť ukončená po zaočkovaní čo najväčšieho počtu obyvateľov MRK.
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