Záznam z 28. rokovania Pandemickej komisie vlády SR zo 4. 12. 2020
Pandemická komisia vlády SR:

I. Berie na vedomie
a) Informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a vo svete (M. Mišík, MZ SR)
a návrh odporúčaní konzília odborníkov z 3. 12. 2020 (prof. H. Hudečková, hlavná
odborníčka MZ SR pre epidemiológiu).
b) Informáciu k uznávaniu Ag testov v iných krajinách a k určeniu lehoty pre návrat do
SR bez podmienky testu (M. Klus, ŠT MZVEZ SR).
c) Informáciu k aktivitám odbornej pracovnej skupiny zameranej na marginalizované
rómske komunity a spoluprácu s intervenčnými tímami (T. Hrustič, predsedníčka
odbornej pracovnej skupiny, A. Koščálová, infektologička, A. Belák, Zdravé regióny).
d) Informáciu k problematike opatrení na zimnú sezónu (K. Bruncková, ŠT MDV SR).
e) Informáciu
k aktuálnemu
stavu
v súvislosti
s plánovanou
(prof. P. Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti pre infektológiu).

vakcináciou

II. Prerokovala
a) Úlohy a odporúčania z uznesenia z 27. rokovania PKV SR.
b) Prediskutovanie dokumentu: Protiepidemické opatrenia v závislosti od intenzity
šírenia SARS-CoV-2.
Z: konzílium odborníkov v spolupráci s rezortmi
T: do 11. 12. 2020.
c) Stretnutie ÚVZ SR a MO SR za účelom možného posilnenia kapacít OS SR pre potreby
RÚVZ.
Z: ÚVZ SR a MO SR
T: do 11. 12. 2020.
d) Prediskutovanie dokumentu: Semafor opatrení na zimnú sezónu vypracovaný MDV SR
medzi konzíliom odborníkov s MDV SR za účelom stanovenia podmienok fungovania
lyžiarskych stredísk, ak to epidemiologická situácia umožní.
Z: konzílium odborníkov a MDV SR
T: do 11. 12. 2020.
e) Posilnenie kontroly protiepidemických opatrení zo strany PZ SR aj mestskej polície.
Z: MV SR
T: priebežne.

f) Súčinnosť miest a obcí pri zamedzení sezónneho ambulantného predaja pokrmov
a nápojov v mesiaci december 2020 (vianočné trhy).
Z: ÚVZ SR a MV SR
T: ihneď

V Bratislave, 4. 12. 2020.
Za správnosť:
Katarína Bartosiewiczová
tajomníčka Pandemickej komisie vlády SR
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Marek Krajčí
predseda Pandemickej komisie vlády SR
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