NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19 PRE JEDNOTLIVCOV A KOMUNITY
SO ZNÍŽENOU DOSTUPNOSŤOU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

- Intervenčný tím MZ SR -

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) v spolupráci
s príspevkovou organizáciou Zdravé regióny (ZR), Záchrannou zdravotnou službou SR (ZZS SR),
mimovládnymi organizáciami a samosprávami realizuje nízkoprahové mobilné očkovanie proti
COVID-19 pre jednotlivcov a komunity so zníženou dostupnosťou k zdravotnej starostlivosti ako
odpoveď na podnety z terénu a v nadväznosti na Vyhlášku MZ SR č. 161/2021 Z.z.
Vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov predstavuje záruku kvality, efektivity a profesionality
v prospech celonárodného úsilia o zníženie šírenia ochorenia COVID-19 účinnou vakcináciou. Na
celom procese (príprava, osveta, registrácia, očkovanie, konzultácie, asistencia s výkonom
a následné poradenstvo) sa podieľa multidisciplinárny tím - zdravotníckych pracovníkov,
pracovníkov sociálnych služieb, koordinátorov, logistov, príslušníkov samosprávy, miest a obcí
a pracovníkov mimovládnych organizácii pracujúcimi so zraniteľnými populáciami.
Cieľom aktivity je zabezpečiť, rýchle, efektívne a dostupné očkovanie, a tým čo najvyššiu
zaočkovanosť prostredníctvom koordinovaných činností priamo v cieľových skupinách.
Cieľová skupina: jednotlivci a komunity vo veku 12 a viac rokov so zníženou dostupnosťou
zdravotnej starostlivosti a to najmä:
-

osoby so zhoršenou mobilitou,

-

klienti, ktorým sa poskytujú sociálne služby ambulantnou, terénnou a pobytovou formou,

-

osoby žijúce v nedostatočných hygienických a štrukturálnych podmienkach a/alebo žijúce
komunitným spôsobom života (marginalizované rómske komunity, komunity ľudí bez
domova).

Realizácia a spôsob očkovania:
1. Každé očkovanie začína prípravou komunity - informačnou kampaňou spojenou so
zdravotníckou konzultáciou.
Osveta v komunite je realizovaná prostredníctvom ZR,

mimovládnych organizácií, IT MZ SR, pracovníkov sociálnych služieb a samosprávy. Následne
prebieha registrácia záujemcov o očkovanie, zvyšovanie povedomia o benefitoch očkovania,
zodpovedanie otázok k rizikám a prípadným nežiadúcim účinkom, a zdravotnícka konzultácia. Do
procesu (kampaň a konzultácie) sú prizvaní miestni všeobecní lekári a pediatri cieľových skupín.
2. Výjazd a očkovanie - prebehne krátko po registrácii (max do 1 týždňa) prostredníctvom
mobilných jednotiek ZZS SR a za podpory IT MZ SR, ZR, miestnych samospráv a mimovládnych
organizácií.

Očkované osoby v teréne:
a. Očkovanie vopred registrovaných osôb
b. Možnosť očkovania neregistrovaných osôb z cieľových skupín s registráciou na
mieste
c. Možnosť očkovania neregistrovaných osôb do vyčerpania zásob dávok očkovacej
látky
Doplnkové služby: Konzultácia zdravotného stavu a kontraindikácií s lekárom, postvakcinačné
poradenstvo a lekár na telefóne.
3. Po realizácii očkovania v komunite nasleduje minimálne jedna opätovná návšteva komunity
s cieľom poskytnúť druhú dávku očkovania a vo vybraných komunitách ponúknuť prvú dávku
ďalším záujemcom.
Ľudia, ktorí budú mať záujem o očkovanie počas posledného kola očkovania, budú mať možnosť
byť očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen.
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