COVID: Aktuálne platné opatrenia od 3.2. 2021
Prehľad najdôležitejších zmien od 3.2.2021

●

●

●

od 3. februára do 7. februára 2021 naďalej platí povinnosť preukazovať sa negatívnym
výsledkom testu na COVID-19, avšak len v najviac postihnutých okresoch,
pre ostatné okresy stále platí zákaz vychádzania – už bez nutnosti preukazovať sa výsledkom
testu,
výnimky zo zákazu vychádzania sa nemenia (pre postihnuté okresy):
negatívny test potrebujete napríklad: na cestu do práce, banky, na poštu (či na výdajné
miesto), do knižnice, do školy – ak ste žiakom 2. stupňa ZŠ, po novom aj do prírody (neplatí pre
osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov) a ďalšie,
test nepotrebujete napríklad: na nákup nevyhnutných potrieb (potraviny, drogéria, krmivo pre
zvieratá) do najbližšieho obchodného miesta, k lekárovi či do lekárne, pre deti 1. stupňa ZŠ a
MŠ, na súdne pojednávania a ďalšie,
nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (č. 16) zo dňa 2.2.2021 presne popisuje, kto
môže vstúpiť do priestorov prevádzok a úradov, ako aj do priestorov zamestnávateľa, viac
informácii v časti „Zákaz vychádzania“,
príkladom toho, kto môže vstúpiť do priestorov prevádzok (napríklad na poštu) bez testu, sú
aj osoby mladšie ako 10 rokov (s doprovodom) a staršie ako 65 rokov, záchranné zložky,
onkologickí pacienti a iní.
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Zákaz vychádzania
Aktualizované 2. februára 2021
Zákaz vychádzania platný od 27. januára do 2. februára 2021 sa opätovne predlžuje od 3. februára
2021.
Vláda SR zverejnila dňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021 (PDF, 346 kB) s
doplňujúcim uznesením č. 44/2021 (PDF, 290 kB) zo dňa 20.1.2021 a uznesením č. 64/2021
(PDF, 188 kB) zo dňa 1.2.2021, ktoré definujú opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7.
februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
Upozornenie
Od 3. februára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí zákaz
vychádzania a to až do 7. februára 2021.
Zákaz vychádzania (jeho obsah a výnimky) je od 3. februára 2021 odlišný pre jednotlivé okresy.
Aktuálne sú okresy rozdelené podľa miery pozitivity na ochorenie COVID-19 dosiahnutej v
celoplošnom skríningu (uskutočnenom od 18.1.2021 do 26.1.2021).
Výnimky zo zákazu vychádzania sa menia podľa epidemiologickej situácie:
●

●

pre 34 okresy s vyššou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19 (Dunajská Streda,
Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce,
Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava,
Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec, Humenné, Košice,
Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza, Zvolen)
pre 38 okresov s nižšou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19 (Bratislava I. až V.,

●

Skalica, Myjava, Piešťany, Nitra, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové
Mesto, Čadca, Turčianske Teplice, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok,
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš,
Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Gelnica,
Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance)
na výnimky zo zákazu – kedy, kde a kto ne/musí mať sebou negatívny RT-PCR alebo
antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

