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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2
Štvrtok, 19. marec 2020 09:32
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s
účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“
Streda, 18. marec 2020 17:27

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 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 (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje
nasledovné:
Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým
pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období
od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej
domácnosti.
Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to
telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria).
Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito
osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
Čítať celý článok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou
od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia"
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.
OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7- Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Utorok, 17. Marec 2020 09:31
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:

1. 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,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby
taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru
práčovne a čistiarne odevov

Čítať celý článok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
Pondelok, 16. Marec 2020 21:01
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- 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:

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:

1. 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,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.

Čítať celý článok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- 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
Nedeľa, 15 Marec 2020 21:40

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia
Nedeľa, 15. Marec 2020 21:40
Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia
nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Núdzový stav je od 16.03.2020 od 6.00 h vyhlásený vo
viacerých nemocniciach. „Vyhlásenie núdzového stavu vo viacerých nemocniciach je preventívnym krokom. V tejto
situácii potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice
s cieľom zabezpečenia čo najlepšej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený
riadením Ministerstva zdravotníctva SR.
Čítať celý článok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Piatok, 13. Marec 2020 16:29
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození
verejného zdravia.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v
Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Piatok, 13. Marec 2020 09:29; Aktualizované:13.03.2020 o 18.30 h.
Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda
Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.
Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:
povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania 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. Za nedodržanie
domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na
Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej
izolácii.
Čítať celý článok

