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ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného
krízového štábu SR v súvislosti s ochorením
COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti,
zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)
Peter Cvik

Utorok, 24 Marec 2020 12:47
Aktualizované: 25.03.2020, 10.00 h
Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového
štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva
nasledovné:
až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od
24.03.2020 do odvolania). Viac tu:
zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín,
mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre
dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a
výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s
krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do
odvolania). Viac tu:
vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez
prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).
Viac tu:
dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým
poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné
stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia
opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s
ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou
sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné
centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb
dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do
odvolania). Viac tu:
vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch
(napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou
koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.
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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby
staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné
prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v
čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru
obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.
Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných
komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.
Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým
vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
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