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Nové opatrenia UVZ SR 

 Všetkým FO, FO – podnikateľom a PO sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné 

podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 

Od 24.03.2020 do odvolania 

 

 Všetkým osobám sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia 

horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) 

Od 25.03.2020 od 0:00 hod do odvolania 

 

 Nariaďuje sa pre každú nedeľu uzatvoriť obchody a vykonať v tento deň sanitárny deň 

Od 25.03.2020 do odvolania 

 

 Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb 

Od 25.03.2020 do odvolania 

 

 Vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad  65 rokov v obchodoch od 

9:00 hod do 12:00 hod 

 Meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou 

koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade 

 Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby 

obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady, a to v čase od 9. hod do 

12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu 

verejnou hromadnou dopravou 

 

Ďalšie opatrenia, informácie 

 Školy ostanú zatvorené až do odvolania 

 Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia a ústne maturity by sa mali 

konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby 

 Ruší sa Testovanie-9, teda Monitor 

 Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.mája 2020, nebude sa vyžadovať 

potvrdenie od lekára 

 Prijímacie pohovory na stredné školy sa  uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020 

 Zápis do základných škôl by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla bez prítomnosti detí 

 Podávanie žiadostí do materských škôl bude od 30.apríla do 31.mája 2020 

 Bezplatná vlaková doprava pre študentov je počas uzavretia škôl zrušená 

 Polícia v tomto čase upúšťa od sankcií pre vodičov pre neplatnosť dokladov a osvedčení 

 Maďarsko – Slovenskú hranicu bez povinnosti absolvovať karanténu môžu aktuálne 

občania, ktorí žijú či pracujú na území Slovenska/Maďarska najviac 30 km od hraníc 

 Vláda plánuje široké testovanie osôb na prítomnosť nákazy 

 Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici odpovedajú na telef. linkách 

nepretržite: 

Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica – 0918 659 580 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva V. Krtíš – 0905 285 057 

mailto:batorova@gmail.com

