
VÝBER Z OPATRENÍ VLÁDY SR z 23.3.2020  

v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu: 
 

• je zavedená povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska, 

• počas nedieľ budú uzavreté prevádzky, ktoré môžu byť v súčasnosti otvorené denne – 
napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod. 
(je to za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov), 

• zavedenie špeciálnych otváracích hodín pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených 
prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, 
známych a priateľov) 

• dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov, 

• posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky, 

• platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ako aj zákaz návštev v domovoch 
dôchodcov, 

• je ukončená činnosť denných stacionárov, 

• po schválení sa budú využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných 
telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia, 

• obec bude na telefónnej linke 051/77 65 907 zabezpečovať donášku nákupu pre seniorov 
vo Vyšnej Šebastovej v prípade záujmu, 

• platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné 
lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020, 

• do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby, 

• bude zavedená prítomnosť policajtov a príslušníkov armády pri problematických 
nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá a ohrozujú svoje okolie, 

• pred každou nemocnicou kde sa robia odbery budú odberné miesta formou drive thru 
(prejazd autom, testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo), 

• platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre, 

• od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach 
merať teplota z čela, 

• RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo 
vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti,  

• budú zavedené bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených 
obyvateľov, 

• je predĺžená platnosť zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych 
zhromaždení do odvolania 

 
Stále platí povinná karanténa a nahlasovanie nezodpovedných ľudí!!! 
 
Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí a vracajú sa na územie SR v 
čase po 12.3.2020. Cez hraničné priechody sú na územie SR púšťaní iba občania SR s trvalým alebo 
prechodným pobytom na území SR, respektíve cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom na území 
SR. Pre ďalšie výnimky si pozrite vyššie priložený link o situácii na všetkých hraničných priechodoch. 
Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159.  Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 
1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur. 


