I N F O R M Á C I A
č. 6
Vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
na Slovensku, spúšťa vláda SR od 06.05.2020 druhú a tretiu fázu uvoľňovania
opatrení.
Otvárajú sa:
 ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s
WC a kúpeľňou, bez iných služieb), po odchode hostí musí byť izba 24
hodín voľná;
 za stanovených podmienok sa otvoria: kaderníctva, pedikúry, manikúry,
holičstvá, kozmetika a soláriá;
 vonkajšie turistické atrakcie;
 taxi služba (oddelený priestor a bez klimatizácie v zadnom priestore);
 bohoslužby – za stanovených podmienok;
 svadby – za stanovených podmienok;
 obchody a služby bez obmedzenia čo sa týka rozlohy (okrem
obchodných centier);
 (platí nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy medzi
zákazníkmi, 25 metrov štvorcových na zákazníka);
 verejné stravovanie - vonkajšie „terasy“ (za stanovených podmienok –
okraje stolov vzdialené dva metre od seba, pri jednom stole maximálne
dvaja ľudia, dezinfekcia dotykových plôch po každom zákazníkovi, na
WC pre zákazníkov: každú hodinu dezinfekcia dotykových plôch, k
dispozícii dezinfekcia na ruky, jednorazové utierky, zákaz sušičov rúk)
 rehabilitácie – len suché procedúry;
 múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene podľa podmienok.
Od 22.04.2020 bola spustená prvá fáza uvoľňovania opatrení a otvorili
sa:



prevádzky obchodov a služieb do 300 metrov štvorcových;
prevádzky verejného stravovania – výdajom stravy cez okienko;






vonkajšie športoviská: musí ísť o bezkontaktný šport , bez šatní a WC,
bez obecenstva;
zariadenia dlhodobého ubytovania, bez spoločného stravovania;
vonkajšie trhoviská za presne určených podmienok;
predajne automobilov a autobazáre;

Počas núdzového stavu sú otvorené: prevádzky potravín, lekární, drogérií,
predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok,
veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných
operátorov, prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb,
práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a
odťahových služieb, či pohrebných služieb, očných optík, leasingových služieb,
prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej
techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov,
prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov,
záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu,
železiarstiev, predajní farby-laky.
V platnosti aj naďalej ostáva opatrenie:
Povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo
svojho domu či bytu (s výnimkou: detí do 2 rokov; osôb so závažnými poruchami
autistického spektra; osôb v uzavretom aute, ak sú zo spoločnej domácnosti;
vodičov verejnej dopravy, ak sú v uzavretej kabíne oddelenej od priestoru na
prepravu osôb; osôb zo spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak sú od
iných osôb minimálne 20 metrov; osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri
pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov).
Od 30.03.2020 marca platia prísnejšie hygienické podmienky v
obchodných prevádzkach :
 povinné používanie ochranných rúšok
 pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
 v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
 jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových
Prednostné nakupovanie seniorov od 65 rokov: od pondelka do piatku
od 9-11 hod.
V nedeľu sú obchody a prevádzky zatvorené.
V platnosti aj naďalej ostávajú ďalšie mimoriadne opatrenia:

 Povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo
svojho domu či bytu (s výnimkou: detí do 2 rokov; osôb so závažnými
poruchami autistického spektra; osôb v uzavretom aute, ak sú zo
spoločnej domácnosti; vodičov verejnej dopravy, ak sú v uzavretej
kabíne oddelenej od priestoru na prepravu osôb; osôb zo spoločnej
domácnosti pri pobyte v prírode, ak sú od iných osôb minimálne 20
metrov; osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov),
 povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
výnimku majú vodiči nákladnej kamiónovej dopravy,
 od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia,
 zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi,
 na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom v SR, alebo platným pasom,
 neodporúča sa cestovanie do zahraničia,
 zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie
vnútroštátnej,
 lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch,
 zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov,
aquaparkov, barov, diskoték,
 zatvorenie kultúrnych zariadení,
 obmedzenie otváracích hodín na úradoch,
 zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach,
domovoch sociálnych služieb, detských domovoch,
KARANTÉNA:
Povinná karanténa v zariadeniach určených štátom
Od 06.04.2020 od 7. hodiny platí aj pre osoby, ktoré sa vracajú
individuálne zo zahraničia, povinná karanténa v štátom určených zariadeniach.
Výnimkou sú napríklad tehotné ženy, onkologickí pacienti, postihnuté osoby,
osoby nad 75 rokov.
Od 01.05.2020 majú výnimku: aj tzv. pendleri (osoby žijúce v okruhu 30
kilometrov od hraníc) spolu s ich neplnoletými deťmi, nepotrebujú negatívny test
na COVID-19. Do karantény nemusia ani zdravotnícki pracovníci a opatrovatelia
s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí majú pracovný vzťah
v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji v ČR,
alebo v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko, alebo Burgenland. Pri
vstupe do SR musia odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na COVID-19

nie starší ako 96 hodín. Výnimkou sú aj osoby, ktoré študujú alebo sa uchádzajú
o štúdium v okolitých krajinách, vrátane sprevádzajúcej osoby, a majú o tom
potvrdenie.
V Jaklovciach dňa 06.05.2020

PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

