Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov
s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 24.12.2020
Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom 25.09.2020 okres Trebišov hodnotený ako
okres so zvýšeným rizikom prenosu ochorení COVID-19 s postupným nárastom počtu osôb
s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.
Pre celú Slovenskú republiku platia odo dňa 19.decembra 2020 nové prísnejšie protiepidemické
opatrenia, ktoré sú nariadené Vyhláškami ÚVZ SR č. 43, 44 a 45 uverejnené vo Vestníku Vlády SR
čiastka 26 zo dňa 17.12.2020 (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk ).
ÚVZ SR podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku opatrenia aktualizuje, s premietnutím
do vydávaných vyhlášok.
RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite
monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku
mimoriadnej situácie COVID_19 ku dňu 24.12.2020 u obyvateľov s trvalým pobytom
v okrese Trebišov:
 Celkový počet

testovaných osôb: 12 766
 Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 2 549
 Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 365
Z toho :
 Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 2 899
 Počet pozitívne testovaných osôb inde:
 (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 27
-

Počet úmrtí: 37, z toho
7 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
30 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia
z pitevného materiálu

 Výskyt


ochorenia v marginalizovaných komunitách: 15

Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom
za posledných 14 dní:
klienti - 92 pozit.
zamestnanci – 36 pozit.
úmrtia – 0

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov:



1 120 mužov a 1 429 žien (RT-PCR)
180 mužov a 185 žien (antigénové testy)
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Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej
kategórii 65+ (seniori) tvoria 14% z celkového počtu (89 prípadov).

V 52.kalendárnom týždni (19.12.2020 – 24.12.2020) evidujeme
397 laboratórne
potvrdených prípadov (RT-PCR) a 104 pozitívnych prípadov (AG testy).
V 51.kalendárnom týždni (12.12.2020 – 18.12.2020) evidujeme
265 laboratórne
potvrdených prípadov (RT-PCR) a 109 pozitívnych prípadov (AG testy).
V 50.kalendárnom týždni (05.12.2020 – 11.12.2020) evidujeme
203 laboratórne
potvrdených prípadov.
V 49.kalendárnom týždni (28.11.2020 – 04.12.2020) evidujeme
156 laboratórne
potvrdených prípadov.
V 48.kalendárnom týždni (21.11.2020 – 27.11.2020) evidujeme 148 laboratórne
potvrdených prípadov.
V 47.kalendárnom týždni (14.11.2020 – 20.11.2020) evidujeme 172 laboratórne
potvrdených prípadov.
Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti
s laboratórne potvrdeným prípadom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné
kontakty, kontakty z pracoviska, DSS.)
Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s
výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách
vrátane školských zariadení, DSS).
V rámci 1.kola celoslovenského testovania obyvateľstva antigénovými testami na zistenie
aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese
Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb.
V okrese Trebišov sú zriadené 4 odberné miesta určené na bezplatné testovanie antigénovými
testami:
1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po - Pia od 08.00 h. – 16.00 h.
2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut, Štv, So od 09.00 h. – 12.00 h.
3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po-Pia od 10.00
h. – 18.00 h.
4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul
klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-Pia od 10.00 h. – 18.00 h.

Opatrenia v predškolských a školských zariadeniach v okrese Trebišov prijaté za obdobie
od 18.12. 2020 do 24.12.2020 z dôvodu výskytu pandémie ochorenia COVID-19:
1. MŠ, Komenského1964/11, 075 01 Trebišov
- uzavretá – kuchyňa (pozitívny zamestnanec ŠJ)
- karanténa do 28.12.2020 (5 zamestnanci)
2. Kotva n.o. Hurbanova 368/21, Trebišov
- uzavretá –izolácia klientov (pozitívny klient)
- karanténa do 1.1.2021 (4 zamestnanci + 18 klienti)
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3. Špeciálna spojená internátna škola, zariadenie Materská škola, Gorkého, 075 01
Trebišov
- uzavretá – 1 trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 31.12.2020 ( 5 zamestnanci)
4. ZŠ, M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov
- uzavretá - nepedagogický zamestnanci
- karanténa do 28.12.2020
5. ZŠ s MŠ, Kuzmice
- uzavretá – 2 triedy (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 31.12.2020
6. Centrum pre deti a rodiny Sečovce, Štúrova 535/2, 078 01 Sečovce, v zariadení
Samostatná usporiadaná skupina- RD, Májová č.2261/1, 075 01 Trebišov
- uzavretá – skupina (pozitívne deti)
- karanténa do 31.12.2020 (1 zamestnanec + 4 deti)
7. ZŠ, Školská 58, Nižný Žipov
- uzavretá – 1. trieda - 2.A (pozitívny zamestnanec)
- karanténa 28.12.2020
8. Materská škola, Čerhov
- uzavretá - nepedagogický zamestnanci
- karanténa 2.1.2021
9. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
- uzavretá – 1.A, 4.B, ŠKD - 4.C (pozitívni zamestnanci)
- karanténa do 28.12.2020 (3 zamestnanci + 46 žiakov)
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