Aktuálne opatrenia
Aktualizované 23. apríla 2021
Zmeny v opatreniach platné od 26. apríla



Otvorené terasy reštaurácií
Otvorené fitnescentrá za stanovených hygienických podmienok

Zmeny v opatreniach platné od 19. apríla

Upravené pravidlá nosenia rúšok a respirátorov,
 Pobyt v prírode povolený aj mimo okresu (s testom)
 Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu +
test)
 Bohoslužby (max 1 osoba/15m2 + test)
 Odporúčaný home-office
 Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 +
test)
 Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)
Aktuálne platné opatrenia podľa celoslovenského COVID automatu
Zákaz vychádzania


Prevádzky, služby a hromadné podujatia
Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa
Aktuálne platné hygienické opatrenia a nariadenia regionálnych
úradov verejného zdravotníctva
Povinnosť nosiť rúška a respirátory
Cestovanie do SR od 26. apríla 2021
Povinná domáca karanténa
Digitálny COVID Automat

Karanténa a cestovanie

Cestovanie do SR od 26. apríla 2021
Povinná domáca karanténa – základne informácie a odporúčania
Ponuka karanténneho ubytovanie po pozitívnom teste na COVID-19
Aké sú povinnosti pre ubytovaných v karanténnych zariadeniach?
(PDF, 418 kB)
Aktuálne informácie o obmedzeniach na hraniciach vo svete

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie a k Čakárni
Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?
Všetko o očkovaní (Slovensko proti Covidu)
Úprava/overenie požiadavky (zrušenie/preobjednanie termínu na
očkovanie)
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Pfizer/BioNTech)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Moderna)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Astra Zeneca)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Johnson & Johnson)
Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v SR (PDF, 1
MB)

Ekonomická pomoc
Ekonomickú pomoc a podporu podnikateľom, zamestnancom a SZČO
poskytuje viacero ministerstiev a inštitúcií. Prosím navštívte príslušné
stránky pre jednotlivé schémy pomoci.
Usmernenie o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s
vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o
postupe účtovania
Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

SCHÉMA POMOCI V CESTOVNOM RUCHU
Ministerstvo kultúry
Dotácie na nájomné – Ministerstvo hospodárstva
Sociálna poisťovňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Pandemická OČR a PN
Sociálna poisťovňa poskytuje pandemické ošetrovné a pandemické
PN, ktoré vybavíte elektronicky.
Pandemické ošetrovné (OČR)
Pandemické nemocenské (PN)

Som COVID pozitívny/úzky kontakt
Prehľad informácii, čo nasleduje potom, ako osoba zistí, že je COVID
pozitívna, alebo zistí, že je/bola v úzkom kontakte s COVID pozitívnou
osobou.
Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?
Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?
Doma s COVID 19 – odporúčania pre pacientov v domácej liečbe

Ako ochrániť seba a okolie
Covid 19 príznaky a charakteristika

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z
čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa
zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od
nich genetickú odlišnosti. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom,
dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 C, náhlym nástupom straty
čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade
komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba
môže byt‘ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov.
Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.
Zdroj: ÚVZ
Čo je COVID-19?

10 odporúčaní pri COVID-19 (PDF, 297 kB)
Čo robiť, ak ste chorý ? (PDF, 333 kB)
Ako si spríjemniť pobyt v domácej karanténe?
Ako sa izolovať s COVID-19 v domácom prostredí (PDF, 165 kB)
Aký je rozdiel medzi karanténou a domácou izoláciou s COVID-19?
(PDF, 182 kB)
Prečo mám dodržiavať sociálny odstup? (PDF, 3,9 MB)
COVID-19 Informácie pre tehotné (PDF, 411 kB)
Otázky a odpovede ohľadne tehotenstva, pôrodu a kojenia
(PDF, 259 kB)
Osoby s vyšším rizikom ochorenia (PDF, 311 kB)
Pomoc sebe a druhým (PDF, 279 kB)

Ďalšie informácie
Pandemický plán
Zoznam iniciatív vzájomnej pomoci
Pomoc obetiam domáceho násilia
Pomoc obetiam trestných činov

Kontakty
Infolinka COVID-19:
Volajte na 0800 174 174
 Zo zahraničia +421 222 200 910
Ďalšie kontakty:


Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo vnútra SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

