Protiepidemická komisia zriadená podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 140/2008 Z. z. pri RÚVZ so sídlom v Prešove (štatút regionálnej protiepidemickej komisie,
rokovací poriadok regionálnej protiepidemickej komisie a členovia regionálnej
protiepidemickej komisie).

Krízový plán RÚVZ so sídlom v Prešove pre prípad pandémie chrípky v
Prešovskom kraji
Podrobný plán opatrení - aktualizovaný Odborom epidemiológie ÚVZ SR a Odborom
krízového manažmentu MZ SR.

Cieľ plánu
Ustanoviť prehľad nevyhnutných činností v príprave SR na ochranu životov a zdravia
obyvateľstva za účelom eliminácie zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu
hospodárstva a verejného života, ktorú môžu spôsobiť dopady pandémie chrípky, stanoviť
úlohy orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia,
zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia,
stanoviť úlohy právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických
osôb pri plnení opatrení SR v prípade na pandémiu chrípky a v čase vyhlásenej pandémie
chrípky.
Organizácia prípravy SR na pandémiu
V príprave na pandémiu v SR pôsobia:
Pandemická komisia vlády SR, MZ SR, MPaRV SR, MO SR, MV SR, MDVaRR SR, MS
SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, OÚ v sídle kraja, Samostatný odbor krízového
riadenia zdravotníctva kraja, Samosprávny orgán- VÚC, OÚ – orgán krízového
riadenia obvodu.
KRÍZOVÝ PLÁN
pre prípad pandémie chrípky v okresoch Prešovského kraja
1. Účel
Účel: organizačné zabezpečenie mimoriadnej situácie - pandémie chrípky
v okresoch Prešovského kraja
2. Cieľ
Organizácia protiepidemických opatrení a deľbu práce na likvidáciu pandémie
chrípky. Zmierniť zdravotné, sociálne a ekonomické následky pandémie.

3. Mimoriadna epidemiologická situácia
Pandémia ochorenia
Pandemický výskyt: časovo a miestne nehraničený výskyt prenosného
ochorenia s postihnutím veľkého množstva ľudí na rozsiahlom území až niekoľko
kontinentov.

Nebezpečenstvo pandémie chrípky hrozí, keď nový chrípkový vírus, ktorý je
odlišný od predchádzajúcich vírusov a populácia naň nie je adaptovaná.
-

má schopnosť vyvolať ochorenie u ľudí

-

má schopnosť ľahko sa šíriť z človeka na človeka

-

infikovať vysoké percento populácie.

