OS SR NEUTAJOVANÉ

Príloha C - Synchronizačná matica
Úloha
vykonať analýzu zabezpečenia logistickej podpory zverenej úlohy
(dovoz materiálu a osôb z RHQs do OM) vlastnými silami
a prostriedkami na základe počtu stanovených OM v rámci
regionálnej zodpovednosti a potreby nasadenia mobilných
odberových tímov. Pri analýze postupovať podľa pokynov
stanovených v mojom Koordinačnom rozkaze pre danú operáciu.
nadviazať súčinnosť so zložkami MV SR, MZ SR a orgánmi miestnej
samosprávy podieľajúcich sa na riešení úloh za účelom možnej
rekognoskácie priestorov, ďalšej spolupráce pri plnení úloh a
uloženia materiálu za dodržania zásad starostlivosti o zverený
materiál a klimatických podmienok pre skladovanie.

Termín

NLT 19OKT20

NLT 19OKT20

Fáza I

vyžiadať
cestou
KIS
SOV
(požiadavku
emailom
na adresu sov21@mil.sk) prístupové práva na lokalitu NLT 19OKT20
SharePoint: sov.mil.sk potrebným užívateľom (max 3).
predurčiť všetok voľný dispozičný personál a prevádzky schopnú
techniku (lakovanú
a prepravnú)
v prospech regionálnych
veliteľstiev (RHQ) k zabezpečeniu I. fázy operácie „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“,

NLT 20OKT20

aktivovať stanovené RHQ a rozvinúť systém C2,

NLT 20OKT20

spresniť a prerozdeliť stacionárne odberné miesta v rámci
regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta nasadenia
mobilných odberových tímov
vyčleniť personál pre OM a MOT v zmysle prílohy B
vykonať analýzu počtov použiteľných síl a prostriedkov a v prípade
potreby vyžiadať ich doplnenie prostredníctvom SOV,

NLT 20OKT20
NLT 20OKT20
NLT 20OKT20

spracovať plány spojenia RHQ a im pridelených odberných
NLT 20OKT20
miest.
stanoviť počet operátorov, ktorí budú prijímať telefonické
hlásenia z OM. (Počet operátorov stanoviť na základe
celkového počtu pridelených odberných miest. Odporúčaný NLT 20OKT20
počet jeden operátor na približne 40-50 odberných miest.
Maximálny počet operátorov na jedno RHQ je 10).
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na základe vykonanej analýzy a zhodnotenia priestoru na uloženie
a manipuláciu s materiálom vykonať súčinnosť s veliteľom
účelového zoskupenia (ÚZ) operácie „KURIÉR“ za účelom prevzatia
materiálu určeného k plošnému testovaniu občanov SR vo svojej
podriadenosti (miesto odovzdania/prevzatia materiálu, POC pre
operáciu „KURIÉR“ – kpt. Ján Repaský, (0960) 339 657).

NLT 20OKT20

pripraviť a prepodriadiť vyčlenené logistické sily a prostriedky pod
SOV.

NLT 20OKT20

začleniť expertov MV a MZ SR regionálnej úrovne do RHQs,

NLT 21OKT20

byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov

NLT 21OKT20

vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych
a mobilných odberových miest.

NLT 21OKT20

spracovať a zaslať na SOV dôležité telefónne čísla civilného NLT 21OKT20
sektoru oblasti RHQ (miestna samospráva, hasiči, polícia...).
určiť v mieste RHQ pracoviská na príjem hlásení s IP
telefónmi. Pre tieto účel využiť iba nasledovné typy IP
telefónov: CP7931, CP7940, CP7941, CP7942, CP7945,
CP7960, CP7961,CP7962 ,CP7965, CP7970, CP7971,
CP7975, CP7821, CP7841, CP7861, CP8811, CP8841,
CP8851, CP8861, CP8865. V prípade nedostatočného počtu NLT 21OKT20
IP telefónov požiadať veliteľa ZaSKIS o ich doplnenie.
zaslať veliteľovi ZaSKIS telefónne čísla pracovných miest na
príjem hlásení.
vyčleniť z vlastných zásob 2 ks PC s pripojením
do rezortnej dátovej siete (mil.sk), ktoré budú využité na NLT 21OKT20
spracovanie hlásení.
spracovať plán záložného spojenia RHQ a im pridelených
NLT 22OKT20
odberných miest (ďalšie identifikované telefónne linky).
vykonať rekognoskáciu odberných miest a vykonať súčinnosť so
štátnou správou a samosprávou,

NLT 26OKT20

vykonať všestranné poučenie vyčleneného personálu OS SR do
stacionárnych a mobilných odberových miest.

NLT 27OKT20

byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov,
vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych
a mobilných odberových miest.
vykonať pretestovanie PrV
a mobilných odberových tímov.

vyčlenených

do
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stacionárnych

NLT 28OKT20

NLT 28OKT20

NLT 29OKT20

Fáza 2- Etapa 2
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hlásiť pripravenosť odberového tímu a odberového miesta na
plnenie úloh.

NLT 29OKT20

vykonať pretestovanie PrV
a mobilných odberových tímov.

NLT 05NOV20

vyčlenených

do

stacionárnych

hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy

300800OKT20

od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím
stacionárnych a mobilných odberových tímov
zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov
a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

30OKT20 –
01NOV20

udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu
testovania,
koordinovať likvidáciu biologického odpadu so zdravotníckou
zložkou.

Fáza 2Etapa 3

od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím
stacionárnych a mobilných odberových tímov

Fáza 3Etapa 2

hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy

zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky

zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov
a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

udržať súčinnosť s podporujúcimi zložkami štátnej správy,
samosprávy, PZ SR a zdravotníctva pred vykonaním fázy 2, etapa
3.

060800NOV20

06NOV20 –
08NOV20

02NOV20
02NOV20 –
05NOV20

Fáza 3Etapa 3

úplne reorganizovať a konsolidovať nasadené sily a prostriedky,
zabezpečiť dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky,
vyhodnotiť efektivitu operácie.
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NLT 10NOV20

