
Opatrenia župy proti 
šíreniu koronavírusu
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Školstvo a sociálne veci

• Prerušenie vyučovania na stredných školách (ako prví na 
Slovensku)

• Zavreté školské areály pre verejnosť vrátane bazénov a 
športovísk

• Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb

• Ukončenie týždenných a denných pobytov v zariadeniach 
sociálnych služieb

• Obmedzenie vychádzania klientov zariadení sociálnych 
služieb z areálov
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Ochranné pomôcky

Z vlastných zdrojov župy

• 30.000 ks postriebrených rúšok na viacnásobné 
použitie. Už distribuovaných 

1.300 ks do ambulancií

1.000 ks do zariadení sociálnych služieb

• 15.000 litrov dezinfekčných prostriedkov

• Distribúcia ochranných pomôcok zo štátnych hmotných 
rezerv (10.000 rúšok, 26.000 návlekov a 30.000 rukavíc)
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Doprava
• Zvýšená dezinfekcia regionálnych autobusov

• Zavedenie povinných rúšok v regionálnych autobusoch

• Zmena cestovných poriadkov

• Prímestské autobusy v sobotnom režime – pokles o 80% -
posilnili sme však ranné spoje

Koordinácia
• účasť na krízových štáboch (na všetkých úrovniach)

• komunikácia s hlavným mestom Bratislavy

• komunikácia so starostami v kraji
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Ubytovanie pre záchranárov

• poskytnutie v tejto chvíli prázdnych stredoškolských 
internátov

• 400 lôžok bude slúžiť v prípade mimoriadnej situácie 
záchranárom ako núdzové karanténne ubytovanie

• ďalších 180 lôžok bude slúžiť na štandardné ubytovanie 
(mimo karantény)

• nakúpili sme paplóny, obliečky, vankúše, uteráky
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Lôžka pre ľahké doliečenie sa

• ak nemocnice nebudú mať dosť vlastných kapacít

• v Bratislave 120 lôžok, v Pezinku 10 lôžok

• umiestňovanie bežných pacientov, ktorí týmto vytvoria 
priestor pre akútne prípady

• Podmienky: obyvateľ BSK, má sa kam vrátiť, má sa o nich 
kto postarať, doliečenie maximálne v dĺžke dvoch týždňov, 
pre pacientov, ktorých stav nevyžaduje lekársku starostlivosť

• kapacity iba na ošetrenie a opatrovanie, župa neposkytuje 
lekársku starostlivosť

• službu uhradí BSK
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Informačná kampaň

• Spustená internetová stránka 
www.BratislavskyKraj.sk/koronavirus

• Kampaň „Ako znížiť riziko nakazenia sa“

• Kampaň „Noste rúška“

• Spustenie projektu „Pomôžme si“ 
www.BratislavskyKraj.sk/pomozme-si

http://www.bratislavskykraj.sk/koronavirus
http://www.bratislavskykraj.sk/pomozme-si

