Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID-19
Košický samosprávny kraj (KSK) naďalej pokračuje v prijímaní opatrení proti šíreniu nového
koronavírusu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine na Úrade Košického
samosprávneho kraja pravidelne zasadá Krízový štáb, ktorý vyhodnocuje situáciu a v rámci
svojich kompetencií jej prispôsobuje ďalšie opatrenia. Predkladáme sumár opatrení, ktoré
prijal kraj od posledného zasadnutia Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo 26. apríla 2021.
Po dvoch mesiacoch od spustenia prvého veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach
sa Košický samosprávny kraj rozhodol priblížiť občanom v regiónoch. Preto 21. apríla spustil
výjazdovú očkovaciu službu. Tímy zdravotníkov vyrážali očkovať prvotne klientov
a zamestnancov zariadení verejných i neverejných zariadení sociálnych služieb, ktorí sa do
toho času čakali na očkovanie. Ako prvých zaočkovala výjazdová očkovacia služba klientov
útulku a nocľahárne v Bernátovciach pri Košiciach, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia
Oáza – Nádej pre nový život. Touto formou bolo zaočkovaných spolu 422 klientov aj
zamestnancov v 17 župných aj neverených zariadeniach sociálnych služieb v Košickom kraji.
Kraj následne listom oslovili starostov a primátorov, aby za svoju obec alebo mesto
predbežne nahlásili záujem o očkovanie obyvateľov nad 60 rokov. Počty seniorov, ktorí sa na
vakcínu sami nedokázali prihlásiť alebo dopraviť, mohli hlásiť prostredníctvom formulára na
web.vucke.sk/naockovanizalezi. Župa následne zostavila harmonogram výjazdov do obcí po
celom kraji a na prvý výjazd vyrazila 11. mája. Za prvých sedem týždňov od svojho spustenia
zaočkovala výjazdová služba 9 200 seniorov zo 120 obcí a miest. V ďalšej fáze vyrazí kraj aj
za obyvateľmi z marginalizovaných komunít. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský
počas návštevy na Úrade KSK prisľúbil, že zníži, respektíve zruší vekové obmedzenie pre
výjazdové očkovanie. Aktuálne je vakcinácia v teréne určená pre všetkých nad 16 rokov. Od
nedele 27. júna už Košický samosprávny kraj očkuje proti novému koronavírusu aj deti
od 12 rokov do 15 rokov, zatiaľ výlučne vo veľkokapacitnom očkovacom centre na
Ostrovského ulici v Košiciach.
Od soboty 24. apríla otvoril Košický samosprávny kraj svoje druhé veľkokapacitné očkovacie
centrum, a to na Masarykovej ulici v Michalovciach, v priestoroch športovej haly Gymnázia
Pavla Horova. Jeho denná očkovacia kapacita je 1 500 ľudí, otvorené je primárne cez víkend.
Pôvodne sa v tomto centre očkovalo vakcínami od AstraZeneca. Po pozastavení očkovania
prvými dávkami tejto vakcíny zo strany Ministerstva zdravotníctva SR začala župa aj
v Michalovciach očkovať vakcínami od výrobcu Pfizer/BioNtech. Aktuálne je to jediné
očkovacie centrum v Košickom kraji, kde sa od 12. júna očkuje ruskou vakcínou Sputnik V.
Cez víkend 1. a 2. mája sa v Košiciach po prvý raz očkovalo vakcínou od výrobcu
Pfizer/BioNTech. Navyše sa zvýšilo aj tempo očkovania – Košická župa v máji ako jediná na
Slovensku očkovala takmer každý deň a zostala lídrom vo veľkokapacitnom očkovaní v celej
krajine.
V sobotu 8. mája Košický samosprávny kraj spustil prevádzku aj svojho tretieho očkovacieho
centra, a to na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi, v priestoroch Hotelovej akadémie.
Od otvorenia centra sa na Spiši očkuje výlučne vakcínami od Moderny, pričom denná
kapacita je 1 500 zaočkovaných.
K efektívnejšiemu očkovaniu prispel aj vlastný registračný systém pre náhradníkov, ktorý
spustil kraj 30. apríla. Na www.ockovanieksk.sk sa môžu záujemcovia hlásiť na vakcínu do
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všetkých župných veľkokapacitných centier. Zo skúsenosti sa na očkovanie nedostavia
približne 4 percentá ľudí, ktorým bol pridelený termín. Vďaka náhradníkom sa darí
zabezpečiť plynulosť očkovania.
Košický samosprávny kraj už vydáva zaočkovaným aj dvojjazyčné potvrdenia o vakcinácii
v slovenčine a angličtine s QR kódom. Snaží sa vyjsť v ústrety aj tým občanom, ktorí sú
zaočkovaní prvou dávkou vakcíny, ale neprišla im SMS s termínom na 2. dávku vakcíny,
Stačí, ak prídu po 15:00 hod. do niektorého zo župných veľkokapacitných centier v deň, kedy
sa očkuje pre nich určenou vakcínou.
Od 7. júna posilnil vozidlový park výjazdovej očkovacej služby takzvaný krajský očkovací
autobus, vďaka čomu sa darí očkovať v teréne ešte rýchlejšie. Ide o simulovanú „ambulanciu
na kolesách“. Autobus má kompletné materiálno-technické vybavenie a je prispôsobený tak,
aby bol schopný okamžite očkovať tam, kde zastane. Len za prvý deň navštívil očkovací
autobus 9 obcí a zaočkoval viac ako 230 ľudí.
K 23. 6. 2021 podal Košický samosprávny kraj už viac ako 197 100 vakcín proti ochoreniu
COVID-19, z toho prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby sme zaočkovali vyše 14 000
ľudí. Napriek intenzívnejšiemu očkovaniu v teréne zostávajú v prevádzke aj veľkokapacitné
očkovacie centrá, ktoré chce kraj ponechať aktívne aj pre prípadný nástup jesennej tretej vlny
vírusu.
Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo skupiny osôb, ktoré sa môžu zaočkovať proti ochoreniu
COVID-19. Ide o ľudí bez verejného zdravotného poistenia, teda tých, ktorí majú udelený
pobyt na Slovensku, študentov vysokých, stredných aj základných škôl či žiadateľov o azyl,
o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté.
Košický samosprávny kraj aktualizuje pre verejnosť harmonogram očkovania každý pondelok
na webovej adrese https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/ockovanie-proti-covid19/harmonogram-ockovania-kosickom-kraji.html.
S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
školské vyučovanie vo všetkých školách, vrátane škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Obnovila sa aj prevádzka školských zariadení, s výnimkou
škôl v prírode.
Opatrenia sa uvoľnili aj v prípade zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj. Aktuálne sú možné návštevy v exteriéroch zariadení, v prípade, ak
zdravotný stav klientov neumožňuje prijať návštevu v exteriéri, rodinní príbuzní ich môžu
navštíviť aj v interiéri. Prvou dávkou vakcíny je k 23. 6. 2021 zaočkovaných 1 446 klientov
(87 percent) a 828 zamestnancov (73 percent), druhú dávku vakcíny už má 1 402 klientov (84
percent) a 807 zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb (71 percent).
Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa začali
otvárať postupne od 19. 4. 2021. V súčasnosti sú v prevádzke všetky zariadenia, teda
knižnice, divadlá, osvetové strediská, kultúrne centrá, hvezdárne, múzeá aj galérie, pričom pri
prevádzke sa riadia aktuálnymi pandemickými opatreniami.
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