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COVID-19: INFORMÁCIE PRE ZÁCHRANÁROV 
 
Na základe záverov pracovného rokovania Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov s predstaviteľmi 
krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR, Operačného strediska ZZS SR a poskytovateľov ZZS prinášame 
pre zdravotníckych záchranárov a pracovníkov záchrannej služby nasledovné informácie. 
 
Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami ZZS prebieha v štandardnom režime ako tomu 
bolo doposiaľ. Celú činnosť záchrannej služby koordinuje a riadi Operačné stredisko ZZS SR. Okrem iných 
opatrení operátori OS ZZS SR vo zvýšenej miere cielene zisťujú cestovateľskú anamnézu volajúcich a ďalšie 
informácie potrebné pre nasadenie ambulancií ZZS pri podozrení na ochorenie Covid-19. Ku pacientom 
s podozrením na možné ochorenie Covid-19 je vyslaná vždy len posádka ZZS disponujúca osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami. Vybavenosť OOPP operačné stredisko priebežne monitoruje, eviduje 
a spolupracuje s poskytovateľmi ZZS.  
 
Prevozy pacientov s podozrením na ochorenie Covid-19 zabezpečuje v rámci celej SR 18 posádok ZZS, ktoré 
disponujú dostatočnou kapacitou osobných ochranných pracovných prostriedkov kategórie BSL2 (vrátane 
respirátorov triedy FFP3). Tieto posádky sú zároveň nad rámec bežných zásahov preškolené v danej 
problematike. Od stanovenia termínu (v najbližších dňoch) bude zároveň 9 posádok ZZS zabezpečovať odber 
biologického materiálu  (stery zo slizníc) u pacientov v domácom prostredí s možným podozrením na ochorenie 
Covid-19. Personál týchto posádok je preškolený na odber materiálu príslušnými odborníkmi RÚVZ. Podľa 
právneho názoru MZ SR je takýto odber materiálu v súlade s platnou legislatívou a rozsahom kompetencií 
zdravotníckeho záchranára. Pre zásahy týchto vybraných posádok bude v najbližších hodinách publikovaný 
ministerstvom zdravotníctva Štandardný diagnostický a liečebný postup záväzný pre dotknuté posádky ZZS 
a operačné stredisko. Stanice ZZS určené pre odber biologického materiálu sú pevne stanovené a ide 
o poskytovateľov ZZS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (teda štátne záchranky). Nie je teda možnosť, že by 
bola na odber, alebo prevoz pacienta vyslaná neurčená, nevybavená a nepreškolená posádka.  
 
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zároveň prijali (resp. prijímajú) také prevádzkové opatrenia, aby 
bola eliminovaná expozícia posádok ZZS ochorením Covid-19. V tomto deklaruje Ministerstvo zdravotníctva 
SR a krízový štáb plnú súčinnosť. V prípade nechránenej expozície pri pacientovi s podozrením na ochorenie 
Covid-19 (napríklad v prípadoch, kedy ani OS ZZS SR, ani posádka nemohla predpokladať u pacienta toto 
ochorenie) bude pre exponovaných pracovníkov ZZS v súčinnosti s regionálnym hygienikom nariadená 
karanténa a prijaté ďalšie opatrenia (až do potvrdenia, resp. vyvrátenia ochorenia u členov posádky ZZS). Všetky 
takéto prípady budú hlásené a centrálne evidované.  
 
Zároveň vyzývame záchranárov v teréne, aby nad rámec štandardných hygienických a epidemiologických 
opatrení dbali na hygienické zásady. Rovnako je vo zvýšenej miere potrebné sa pri diagnostike zamerať na 
cestovateľskú anamnézu pacientov a ich blízkych. Všetky neštandardné a mimoriadne udalosti je potrebné riešiť 
prostredníctvom OS ZZS SR. Prevádzkové záležitosti je potrebné riešiť s príslušným zamestnávateľom, ktorý 
má v aktuálnom čase dostatok informácií o prijatých opatreniach a postupoch zo strany štátnych orgánov.  
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