
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 

  

Ústredný krízový štáb SR vydal v utorok 24. marca ďalšiu sériu usmernení platných do 

odvolania: 

 Predajne potravín, lekárne, predajne novín a časopisov či krmiva pre zvieratá budú odteraz 
v nedeľu zatvorené. V obchodoch sa zavádzajú špeciálne nákupné hodiny pre seniorov od 9.00 
do 12.00 hod. Dôchodcom nad 65 rokov sa odporúča, aby zo svojich domovov vychádzali len v 
špeciálnych prípadoch a aby necestovali verejnou dopravou. 

 Povinnosť nosiť rúško platí oddnes pri akomkoľvek pohybe mimo svojho bydliska. V 
akomkoľvek rade budú musieť ľudia stáť vo vzdialenosti dva metre od seba, či je to vonku 
alebo dnu. 

 Od 30. marca bude povinné meranie teploty na čele vo všetkých nemocniciach, fabrikách či 
obchodoch.  

 Núdzový stav vláda vyhlásila aj pre zariadenia sociálnych služieb, zákaz návštev platí aj v 
domovoch dôchodcov. Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam 
neprispôsobivými ľuďmi budú vojaci a policajti, aby dohliadali na poriadok. Pred každou 
nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive– thru. Pôjde o testovacie body na koronavírus 
z áut, z ktorých každé jedno urobí za deň 70 odberov vzoriek. 

 Vláda zároveň schválila, že do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky a 
ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme na 
zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia. 

 V skrátenom legislatívnom konaní prerokujú poslanci parlamentu návrh zákona, aby mohli 
pracovať notári a advokáti, napríklad na príprave závete alebo obhajoby. Do konca apríla 
nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba. 

 Vláda žiada RTVS o spustenie vysielania  bohoslužieb každý deň o 18.00 hod. a školských 
klubov pre žiakov.  

 Od 24. marca sa zároveň podľa nariadenia ústredného krízového štábu predlžuje platnosť 
zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.  

Niekoľko dôležitých informácií ku karanténe: 

 Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí a vracajú sa na 
územie SR v čase po 12. 3. 2020. Cez hraničné priechody sú na územie SR púšťaní iba 
občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, respektíve cudzinci s 
trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Pre ďalšie výnimky je potrebné sledovať 
situáciu na všetkých hraničných priechodoch na odkaze: https://bit.ly/korona_hranice1. 

 V prípade, že ste uviazli v zahraničí a chcete sa vrátiť na Slovensko, kontaktujte ambasádu 
SR v danej krajine, respektíve ambasádu SR, pod ktorej kompetenciu daná krajina spadá. 

  

https://bit.ly/korona_hranice1


 V prípade skupinového návratu organizovaného vládou SR, povinne nastúpite do 
skupinovej karantény v jednom zo štátnych zariadení. Ak sa vrátite na územie SR 
individuálne, aj karanténa bude individuálna.  

 Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 
250 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre 
právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur. 

Všetky opatrenia sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.korona.gov.sk/covid-

19-prijate-opatrenia.php alebo tu: http://www.uvzsr.sk/. 
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