Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Košický samosprávny kraj (KSK) reagoval v posledných týždňoch na uvoľňovanie opatrení
proti COVID-19, ktoré postupne prichádzajú z národnej úrovne od kompetentných orgánov.
Vláda SR schválila ukončenie núdzového stavu na Slovensku s účinnosťou od 13. júna 2020,
naďalej však trvá mimoriadna situácia. Na Úrade KSK preto naďalej pravidelne zasadá
krízový štáb, ktorý vyhodnocuje situáciu a koordinuje opatrenia v súlade s nariadeniami z
úrovne štátu.
Od posledného zasadnutia Zastupiteľstva KSK dotestovala župa zvyšných zamestnancov
zariadení sociálnych služieb, ktoré má v pôsobnosti. Celkovo tak v KSK absolvovalo PCR
testy na nový koronavírus 1 100 pracovníkov z 11 zariadení sociálnych služieb. U žiadneho
zo zamestnancov sa ochorenie nepotvrdilo. Testom prešiel personál z Jasanimy a Subsidia
v Rožňave, z Harmónie a Lidwiny v Strážskom, z Arcusu v Košiciach, z Reginy
v Kráľovciach, zo zariadenia Lúč v Šemši, Via Lux v Barci, Lumenu v Trebišove, Idei
v Prakovciach a zo zariadenia Ondava z Rakovca nad Ondavou. Košický kraj poskytuje
sociálne služby spolu v 13 zariadeniach. V dvoch z nich (DOMKO a Anima) sa však
testovanie nerealizovalo, keďže ambulantné a týždenné formy pobytu, ktoré poskytujú, boli
počas pandémie zastavené. Dotestované boli dodatočne po obnovení služieb. Ani jeden zo
zamestnancov nemal pozitívny test na COVID-19.
Napriek priaznivému vývoju situácie župa v priebehu mája a júna preventívne otestovala aj
ďalšiu rizikovú skupinu obyvateľstva. Sú ňou vodiči prímestských autobusov, ktorí denne
prichádzajú do kontaktu s množstvom cestujúcich. Celkovo absolvovalo PCR test 620
zamestnancov dvoch zmluvných autobusových dopravcov ARRIVA Michalovce, a. s.
a eurobus, a. s., všetci boli na COVID-19 negatívni.
K uvoľňovaniu jednotlivých opatrení pristupuje KSK zodpovedne, najmä v sociálnej oblasti
a oblasti vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo na báze
dobrovoľnosti otvoriť na posledné dva týždne školského roka aj stredné školy. Na 64 župných
stredných školách KSK až do konca júna pokračuje dištančná forma vzdelávania. Kraj toto
rozhodnutie považuje nielen za zodpovedné, ale aj efektívne, keďže v praxi sa posledné dni
pred letnými prázdninami využívajú predovšetkým na uzatváranie známok, klasifikačné
porady, zasadnutia predmetových komisií či školské výlety. Riadne vyučovanie sa na župných
stredných školách obnoví v septembri. V aktuálnom školskom roku budú školy pre žiakov
otvorené iba 30. júna, kedy si prídu po koncoročné vysvedčenia. V prípade, ak majú na
školách alebo v školských internátoch ešte osobné veci, môžu si po ne prísť, ak sa ohlásia
vopred a budú dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
Všeobecne po obnovení vyučovania na základných školách od 1. 6. 2020 posilnili
dopravcovia ARRIVA Michalovce, a. s. a eurobus, a. s. prímestské autobusy, ktoré jazdia v
prázdninovom režime. Spojenia pribudli na 50-tich autobusových linkách, a to hlavne ráno
a napoludnie. Oproti bežným dňom zmluvní autobusoví dopravcovia ARRIVA Michalovce,
a. s. a eurobus, a. s. najazdia o 1 100 kilometrov viac. Nad rámec bude prímestská doprava
v kraji posilnená aj 30. júna, kedy si školáci pôjdu prevziať vysvedčenia. O všetkých
vykonaných zmenách v cestovnom poriadku prímestskej autobusovej dopravy sú cestujúci
informovaní na webových stránkach dopravcov. Konkrétne spojenie si môžu vyhľadať
na www.cp.sk.
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Od pondelka 8. júna boli uvoľnené ďalšie opatrenia v župných zariadeniach sociálnych
služieb. Obnovilo sa poskytovanie služieb ambulantnou formou a tiež režim návštev, ktoré
boli zakázané od 12. marca. Príjem návštev bol spočiatku možný v exteriéri, vo vopred
dohodnutom a vymedzenom čase. Od 23. júna je možné prijímať návštevy v zariadeniach
sociálnych služieb aj v interiéri, a to v osobitných prípadoch, najmä pri imobilných klientoch,
kedy sa nevedia zúčastniť návštev v exteriéroch kvôli ich zdravotnému stavu. Návštevy
v interiéroch sú povolené za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Od 8. júna sú
zároveň opätovne v prevádzke domovy sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a ANIMA
v Michalovciach, ktoré poskytujú ambulantné formy služieb pre takmer 100 klientov. Od
29. júna budú v zariadeniach sociálnych služieb obnovené aj týždenné pobytové formy
služieb. Kraj pracuje na podmienkach zameraných na možnosť prijímania nových klientov do
župných zariadení sociálnych služieb. Aktuálne je možné prijímanie nových klientov, ktorí si
vyžadujú tzv. bezodkladnú starostlivosť, a to do zariadení, ktoré majú vytvorené karanténne
miesta, teda do zariadenia ARCUS v Košiciach a HARMONIA v Strážskom.
Opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa v priebehu posledných troch
mesiacov dotkli aj chodu Úradu KSK. Aktuálne už je povolené prijímanie návštev
v priestoroch Úradu, a to v osobitnej miestnosti. V najbližších dňoch bude obnovená aj
prevádzka Kancelárie prvého kontaktu.
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