ČIERNE OKRESY – 3. STUPEŇ OHROZENIA
OPATRENIA

Rúško/ respirátor FFP2
Obmedzenia pohybu

Školy

Hromadné podujatia (HP)
Svadby/kary /oslavy/ večierky/ HP
v prevádzkach verejného
stravovania
Obrady (sobáš, krst, pohreb a
pod.)
Bohoslužby
Návštevy v nemocniciach, ZSS,
väznice
Športové súťaže – limity pre
športovcov
Lanové dráhy

Fitnes

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ

OTP

ZÁKLAD

(14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej
vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14
dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala
ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní,
deti do 12 rokov veku)

(kompletne zaočkovaní, testovaní PCRtestom / LAMP testom - 72 hod. alebo Ag.
testom 48 hod., osoby s potvrdením o
prekonaní COVID-19, deti do 12 rokov veku)

(všetky osoby bez ohľadu na očkovanie,
testovanie a prekonanie ochorenia)

povinný respirátor v interiéri a rúško
povinný respirátor v interiéri a rúško
povinný respirátor v interiéri a rúško
v exteriéri s výnimkami
v exteriéri s výnimkami
v exteriéri s výnimkami
Obmedzený pohyb s výnimkami od 5h00 do 1h00 (nevyhnutnosť núdzového stavu)
Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu)
Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu)
Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8,
ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne, VŠ - zdravotnícke odbory, výkon praxe 5 + 1 Prezenčne
individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ - záverečné skúšky Dištančne skupinovo: jazykové
školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne
odporúčaným OTP
Max. 100 osôb
Zakázané
Zakázané
Povinný zoznam účastníkov za
prísnych protiepidemických opatrení
Zakázané
Zakázané
Zakázané
Podľa HP

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Maximálne 100 osôb
Povinný zoznam účastníkov za
prísnych protiepidemických opatrení
Povolené po súhlase zriaďovateľa,
alebo riaditeľa
Bez obmedzení

Max 1 osoba na 15m2
Povinný zoznam účastníkov

Max 1 osoba na 25m2
Povinný zoznam účastníkov

Povolené po súhlase zriaďovateľa,
alebo riaditeľa
Len profesionálne ligy

Zakázané

Otvorené vleky (bez kabínkových
lanoviek). Povinný respirátor.

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Otvorené vleky, kabínkové lanovky
max 25% kapacity, vetranie, po
každej jazde dezinfekcia
Zakázané

Zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ

OTP

ZÁKLAD

(14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej
vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14
dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala
ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní,
deti do 12 rokov veku)

(kompletne zaočkovaní, testovaní PCRtestom / LAMP testom - 72 hod. alebo Ag.
testom 48 hod., osoby s potvrdením o
prekonaní COVID-19, deti do 12 rokov veku)

(všetky osoby bez ohľadu na očkovanie,
testovanie a prekonanie ochorenia)

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Obchody

Max. 10 osôb
Organizované skupiny podľa
športového automat
-

Max 1 zákazník na 15m2 predajnej
plochy obchodu
Vyhradené hodiny pre seniorov

Služby

-

Max 1 zákazník na 15m2 predajnej
plochy obchodu

Reštaurácie

Okienkový predaj (zachovaný
zostáva aj rozvoz)

Okienkový predaj (zachovaný
zostáva aj rozvoz)

Iba esenciálne obchody max 1
zákazník na 25m2 predajnej plochy
obchodu
Vyhradené hodiny pre seniorov
Iba esenciálne služby max 1
zákazník na 25m2 predajnej plochy
obchodu
Vyhradené hodiny pre seniorov
Okienkový predaj (zachovaný
zostáva aj rozvoz)

OPATRENIA

Wellness, aquapark a kúpele (nie
zo zdrav. indikácie)
Umelé vodné plochy (bazény a
plavárne)

Múzeá, galérie, výstavné siene,
knižnice
Ubytovacie zariadenia

Taxi

Individuálne prehliadky / 1
Zatvorené
zatvorené
návštevník na 15m2 plochy
Zakázané okrem karanténnych
Zakázané okrem karanténnych
zakázané
zariadení a ubytovanie v súvislosti s
zariadení a ubytovanie v súvislosti s
výkonom povolania, ubytovanie
výkonom povolania, ubytovanie
dlhodobého charakteru
dlhodobého charakteru
Max 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom
klientovi

Vypracované v zmysle Vyhlášky č. 237 , Vyhlášky č.240 a Vyhlášky č. 241 vydaných ÚVZ SR dňa 12.08.2021.

