SVIATOČNÝ REŽIM PREVÁDZOK A HROMADNÝCH PODUJATÍ
Radi by sme Vás upozornili na najdôležitejšie zmeny, ktoré sú účinné od 19. decembra 2020:
PREVÁDZKY
Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb.
Výnimky:
1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára
2. Prevádzky verejného stravovania, pričom môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené
na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.
3. Predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 – to znamená, že návštevu
predajne potravín je možné vykonať iba za účelom nákupu sortimentu predstavujúceho
základné životné potreby, ako je stanovené v predmetnom uznesení; ÚVZ SR považoval
za potrebné vo vyhláške zdôrazniť, že sa nepredpokladá predaj sortimentu, ktorý v zmysle
uznesenia vlády nepredstavuje sortiment potrebný k uspokojeniu základných potrieb.
4. Drogérie
5. Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia
a merania zraku
6. Predajne novín a tlačovín
7. Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
8. Výdajné miesta pre tovar zakúpený cez internet, mail alebo telefonicky, zásielkový predaj
a balíkomaty – pri čakaní na výdaj tovaru musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby ľudia dodržali
odstup aspoň 2 metre, mali prekryté horné dýchacie cesty; v priestore, kde sa tovar vydáva,
môže byť naraz iba jeden zákazník
9. Predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy a odťahové služby
10. Autoservisy a servisy bicyklov
11. Servisy a požičovne lyží
12. Predajne živých rýb a stromčekov – v oboch prípadoch len v exteriéri
13. Prevádzky telekomunikačných operátorov
14. Pošty, banky, poisťovne a leasingové služby
15. Čerpacie stanice
16. Pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá
17. Služby technickej a emisnej kontroly
18. Servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky
19. Taxi služby: pasažieri môžu sedieť iba na zadných sedadlách a najviac dvaja v jednom
rade
20. Advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci,
rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
21. Kľúčové služby

22. Zberné dvory
23. Hotely a podobné ubytovacie služby, prevádzky lanoviek a vlekov – ich návštevníci starší
ako 10 rokov sa budú musieť preukázať negatívnymi výsledkami antigénového alebo PCR
testu na COVID-19 nie staršími ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19 podľa prílohy vo vyhláške; prevádzkovateľ je oprávnený do týchto potvrdení
nahliadnuť
24. Obchodné domy – pri dodržaní doterajších podmienok, pričom otvorené môžu byť iba
vyššie uvedené prevádzky, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
25. Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.
Zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok:
X Umelé kúpaliská
X Fitness centrá
X Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných predstavení
X Kaderníctva a prevádzky starostlivosti o ľudské telo
X Autoškoly
Platí zákaz pre zákazníkov konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častí
prevádzok.
Naďalej sa uplatňujú podmienky dodržania protiepidemických opatrení pre otvorené
prevádzky, pričom platí maximum 1 osoba na 15 metrov štvorcových, kam sa nezapočítavajú
deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby (doteraz bola veková hranica 14 rokov).
HODINY PRE SENIOROV
V dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sa hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov skracujú
na 9:00 – 10:00.
HROMADNÉ PODUJATIA
X Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi
X Povolené nebudú ani divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia
! Ostatné výnimky (podujatia konané na základe zákona, podujatia s účastníkmi s 12hodinovým testom a ostatné) ostávajú v platnosti
! Obmedzuje sa organizácia bohoslužieb: stále budú môcť byť len so sediacimi účastníkmi,
avšak znižuje sa kapacita: sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade a zároveň medzi
obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. Pred rozdávaním svätého
prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, v prípade
kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať
ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť aj
prísnejšie opatrenia, ak si to epidemiologická situácia vyžiada.

