ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
s účinnosťou od 16.03.2020
Pondelok, 16 Marec 2020 09:01
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020) v súlade s uznesením vlády
SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:
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A. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné
prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové
účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
predajní drogérie,
čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
predajní novín a tlačovín,
predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
prevádzok telekomunikačných operátorov,
prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do
prevádzky).
C. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.
D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých
oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného
opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží
pokutu vo výške do 20.000 eur.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od
16.03.2020 nájdete tu:
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky
a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie
skupín osôb (pdf)

Naďalej platí povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR
žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri
ohrození verejného zdravia (pdf)
Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)
Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či
inej povahy:
Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia - verejná vyhláška (pdf)
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazuorganizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inejpovahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

