
Michalovce 
Platné opatrenia pre vybraný región 

Upozornenie: Niektoré údaje sa môžu ešte počas dňa aktualizovať. Ďakujeme za 

pochopenie. 

Tento týždeňBudúci týždeň 

3. stupeň ohrozenia 
Platné od 1. 11. 2021 

 Základné opatrenia 

o  

Rúško a respirátor FFP2 

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre 

vzdialenosť menšiu než 2 m 

Zistiť viac 

o  

Obmedzenie pohybu 

Pohyb nie je obmedzený 

 Vzdelávanie a kultúra 

o  

Školy 

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ 

Zistiť viac 

o  

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice 

Povolené individuálne prehliadky len pre kompletne 

zaočkovaných s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 

m2 
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 Obchody a služby 

o  

Obchody, služby a nákupné centrá 

Max. 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. OTP a 

kompletne zaočkovaní bez obmedzení, základ len esenciálne 

obchody a služby 

Zistiť viac 

o  

Reštaurácie 

Okienkový predaj a rozvoz 

o  

Ubytovacie zariadenia 

Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti 

s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru 

o  

Taxi 

Povolené s dodržaním podmienok max. 2 klientov na zadných 

sedadlách, nosenia respirátora, pravidelného vetrania a 

dezinfekcie vozidla po každom klientovi 

 Šport a voľný čas 

o  

Fitness 

Fitness prevádzky sú zatvorené 

o  
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Lanové dráhy 

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly 

Zistiť viac 

o  

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) 

Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú 

zakázané 

o  

Bazény a plavárne 

Povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním 

maximálneho počtu 10 osôb 

o  

Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov 

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly 

Zistiť viac 

 Oslavy a podujatia 

o  

Hromadné podujatia 

Povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 100 

osôb s povinným zoznamom účastníkov 

o  

Bohoslužby 
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Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé 

protokoly 

Zistiť viac 

o  

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) 

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé 

protokoly 

Zistiť viac 

o  

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach 

verejného stravovania 

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané 

 Ďalšie 

o  

Očkovanie 

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 12 rokov 

Zistiť viac 

o  

Návštevy v nemocniciach, ZSS, väzniciach a iných 

pobytových zariadeniach 

Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa pre OTP a 

kompletne zaočkovaných 
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