Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID-19
Aj na prelome leta a jesene sa Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) vo veľkej miere
venoval očkovaniu. Mobilné očkovacie tímy vyrážali do celého kraja, aby podali vakcínu
všetkým obyvateľom, ktorí prejavili záujem. K pondelku 18. októbra 2021 podal KSK spolu
267-tisíc vakcín proti vírusu COVID-19, z toho výjazdová očkovacia služba podala 40 600
vakcín. Obyvatelia už môžu chodiť na očkovanie bez predchádzajúcej registrácie.
Stabilnou súčasťou výjazdovej očkovacej služby sa stal takzvaný očkovací autobus, ktorý
predstavuje simulovanú ambulanciu na kolesách a je pripravený okamžite očkovať tam, kde
práve zastaví. Už tradične župa každý pondelok zverejňuje harmonogram očkovania
s rozpisom plánovanej vakcinácie vo veľkokapacitnom očkovacom centre, obciach a mestách,
taktiež v obchodných centrách, či na školách.
Harmonogram, ako aj formu očkovania župa flexibilne prispôsobuje záujmu verejnosti tak,
aby bolo očkovanie čo najrýchlejšie a efektívne. Prioritu má výjazdové očkovanie, ktoré
zvýšilo dostupnosť vakcinácie v regiónoch kraja. Kraj preto po letných prázdninách dočasne
uzatvoril veľkokapacitné očkovacie centrá v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.
Poslednýkrát sa v nich očkovalo v pondelok 6. septembra 2021. Zároveň krajská očkovacia
služba na Zemplíne a Spiši automaticky posilnila výjazdové očkovanie. V Spišskej Novej Vsi
zriadil kraj stálu očkovaciu kóju v nákupnom centre. Pravidelne sa očkuje aj v Michalovciach,
a to buď na Námestí osloboditeľov v centre mesta, alebo na autobusovej stanici.
Župa ukázala svoju flexibilitu aj pred návštevou pápeža Františka, ktorý 14. septembra strávil
v Košickom kraji deň. Vzhľadom na to, že avizovanou podmienkou stretnutia so Svätým
Otcom bola plná zaočkovanosť, kraj ponúkol výjazdovú vakcináciu farnostiam. Celkovo
vyrazil očkovať do štyroch farností, kde podal vakcínu 71 ľuďom. Išlo o jednodávkovú
vakcínu Janssen od Johnson&Johnson.
Zdravotníci začali očkovať aj priamo v domácnostiach. Služba je určená pre imobilných
občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dopraviť do očkovacieho centra,
či k ambulancii na kolesách. Stačí, ak svoj záujem nahlásia svojmu starostovi, alebo
primátorovi. Výjazdová služba v týchto prípadoch podáva jednodávkovú vakcínu Janssen
od Johnson&Johnson.
Stále očkovacie kóje zriadil KSK v OC Madaras v Spišskej Novej Vsi a taktiež v troch
košických obchodných centrách Aupark na Námestí osloboditeľov, Tesco na Trolejbusovej
ulici a tiež Tesco v mestskej časti Jazero. Pokračuje aj pravidelné očkovanie na najväčšom
rómskom sídlisku Luník IX. V prípade záujmu vyráža župná služba do firiem, ktoré požiadajú
o očkovanie svojich zamestnancov. Kraj očkoval aj na kurióznejších miestach, napríklad
v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košice-Šaca, či v Útvare policajného zaistenia
cudzincov v Sečovciach.
Po tom, čo štát spustil očkovanie osôb nad 12 rokov, začalo župné veľkokapacitné očkovacie
centrum na Ostrovského ulici v Košiciach podávať vakcíny aj deťom. Podmienkou
je prítomnosť pediatra v centre a zákonného zástupcu, ktorý sprevádza maloleté dieťa. Túto
možnosť začali pred začiatkom školského roka využívať aj žiaci župných stredných škôl.
V septembri zasadlo do lavíc celkovo 23-tisíc žiakov na 63 stredných školách, ktorých
zriaďovateľom je KSK.
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Oproti vlaňajšku sa protipandemické pravidlá v školskom roku 2021/22 líšia. Žiaci
už nepodávajú vyhlásenie o bezinfekčnosti, ale o bezpríznakovosti. Školy sa po novom
nezatvárajú celoplošne, ale po triedach a len na základe rozhodnutia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Zriaďovateľ, alebo riaditeľ už školu zatvárať nemôže. Riaditelia
sa aj naďalej riadia podľa takzvaného školského semaforu. Ak sa v triede vyskytuje pozitívne
testovaná osoba, priebeh vyučovania závisí od očkovanosti žiakov a pedagógov. Študenti
sa po očkovaní, alebo prekonaní vírusu môžu naďalej učiť v laviciach, neočkovaných čaká
karanténa.
V župných stredných školách prebieha pravidelná dezinfekcia, v interiéri je naďalej povinné
prekrytie horných dýchacích ciest. Školy regulujú aj počet žiakov v školských jedálňach tak,
aby sa v nich nezdržiavalo v jednom čase väčšie množstvo ľudí. Kraj každý týždeň a pri
každej zmene monitoruje epidemickú situáciu. V prevádzke sú aj stredoškolské internáty,
ktoré rovnako ako školy dodržiavajú pandemické opatrenia.
Pred začiatkom školského roka bolo v Košickom kraji zaočkovaných takmer 70 percent
učiteľov, čo je viac ako priemer bežnej populácie. K rozhodnutiu dať sa zaočkovať motivuje
župa aj stredoškolákov. Zapojiť sa môžu do dvoch súťaží, ktoré vyhlasuje KSK.
Pre maturantov je pripravená motivačná súťaž s názvom Hviezdna stužková. Podmienkou
registrácie je byť zaočkovaný aspoň jednou dávkou ktorejkoľvek vakcíny. Študenti budú
môcť vyhrať súkromný koncert známeho rapera s populárnym moderátorom a ďalšími
hviezdnymi hosťami. Celá zostava príde za nimi priamo do mesta či obce, kde sa škola
nachádza. Skokanom súťaže sa stane trieda, ktorá za mesiac október percentuálne najviac
zvýši zaočkovanosť. Pre ňu bude odmenou spoločný výlet pre celú triedu vo vybranej
destinácii v Košickom kraji.
Kraj vychádza v ústrety žiakom a zamestnancom stredných škôl v kraji, ktorí majú záujem
o očkovanie. Listom oslovil všetkých riaditeľov škôl a ponúkol im možnosť výjazdového
očkovania. Žiaci do 18 rokov dostávajú vakcínu od Pfizer/BioNTech, študenti nad 18 rokov
a zamestnanci si môžu zvoliť medzi vakcínou od Pfizer/BioNTech a Janssen
od Johnson&Johnson. Túto formu očkovania k 18. 10. 2021 využilo 236 žiakov a učiteľov
zo 47 škôl v kraji.
S nástupom tretej vlny pandémie otvorilo Ministerstvo zdravotníctva SR možnosť očkovania
treťou dávkou vakcíny proti COVID-19. Cez korona.gov.sk sa na 3. dávku môžu do Čakárne
registrovať ľudia s potlačenou, poškodenou, alebo oslabenou imunitou. Ide napríklad
o pacientov s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne.
Obyvatelia, ktorí absolvovali prvé dve dávky vakcínami Moderna, dostávajú aj tretiu vakcínu
od Moderny. V prípade, že majú prvé dve dávky AstraZeneca, Sputnik V alebo Pfizer,
ich treťou dávkou je vakcína od Pfizer/BioNTech.
Prvých obyvateľov s imunitnou poruchou zaočkuje kraj 3. dávkou vakcíny proti COVID-19
v nedeľu 24. októbra vo Veľkokapacitnom krajskom očkovacom centre na Ostrovského
ulici 1 v Košiciach. V závislosti od záujmu obyvateľov je župa pripravená vyhradiť
na očkovanie tretími dávkami aj ďalšie termíny a rozšíriť službu do ďalších miest kraja.
Okrem ľudí s poruchou imunity je očkovanie 3. dávkou spustené aj v zariadeniach sociálnych
služieb.
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Počet zaočkovaných klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom
je samosprávny kraj: 1. dávkou je to 1 536 klientov, 2. dávkou 1 519 klientov. Pokiaľ
sa jedná o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, 1. dávkou je zaočkovaných 853
zamestnancov, 2. dávkou 850 zamestnancov. Celkový počet plne zaočkovaných klientov
(1. a 2. dávka) predstavuje 88,78 %. Celkový počet plne zaočkovaných zamestnancov
predstavuje 75,42 %. Údaje sú platné k 20. 10. 2021. Prílohu tejto správy tvorí prehľad
o počte zamestnancov a klientov za jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK, ako aj počty očkovaných zamestnancov a klientov.
Aj po nástupe tretej vlny je pandemická situácia v 13 – tich župných zariadeniach sociálnych
služieb pokojná. K 20. októbru evidujeme 8 zamestnancov a 5 klientov, ktorí boli pozitívne
testovaní na COVID-19, podľa dostupných zdrojov jedná sa u týchto osôb o nakazenie
COVID-19 – delta variant.
Po skončení očkovania v zariadeniach sociálnych služieb a obyvateľov s imunitnou poruchou
bude nasledovať očkovanie 3. dávkou u zdravotníckych zamestnancov. Hneď potom je kraj
pripravený očkovať širokú verejnosť.
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