Čo pre nás znamená III. stupeň varovania pokým je
Slovensko v čiernej farbe? / Mit jelent számunkra a III.
fokú besorolás, amíg Szlovákia fekete színű?
Všetky dôležité informácie na jednom mieste / Minden fontos információ egy helyen

Milí občania, celý týždeň sme netrpezlivo čakali na uznesenie vlády a vyhlášku Úradu verejného
zdravotníctva, na základe ktorých vás môžeme konkrétne informovať o platných opatreniach. V piatok,
5. februára večer a v noci všetko dôležité uverejnili, my sme si dokumenty naštudovali a snažili sme sa
všetko dôležité dať dokopy. Nebolo to ľahké a ak by sme niečo prehliadli, prepáčte nám to.
Vláda Slovenskej republiky na svojom online rokovaní 5. februára 2021 rozhodla o opätovnom
predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní. Do odvolania, najneskôr však do konca núdzového
stavu, t. j. do 19. marca vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu. Od pondelka, 8. februára sa
aktivuje tzv. COVID automat.
Do práce len s 7-dňovým testom
Každý, kto musí chodiť do zamestnania v okresoch s III. stupňom varovania, t. j. v bordových
okresoch, kde je zaradený aj okres Komárno, musí mať od 8. februára 2021 najviac 7-dňový
test. Testy sa však budú vyžadovať až od 10. februára 2021. Do práce by mali chodiť len tí
zamestnanci, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Ak musíte do práce chodiť
hromadnou dopravou, budete potrebovať 7-dňový negatívny test bez ohľadu na to, v akom okrese
pracujete.
Potešila novinka o tom, že do prírody v rámci okresu už nebudeme potrebovať test. A do prírody
môžeme ísť aj mimo okresu, avšak v tomto prípade je potrebný 7-dňový test.
Od 8. februára 2021 otvoria obchody so záhradkárskymi potrebami. Naďalej platia výnimky zo zákazu
vychádzania tak, ako platili od 31. decembra 2020. To znamená, že bez testu môžete ísť do potravín,
drogérie, lekárne či k lekárovi. Na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín, do očnej optiky, do banky,
poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisov, na poštu, na STK, či do záhradkárstva potrebujete
7-dňový negatívny test.
Test nepotrebujú tí, ktorí prekonali COVID-19 za posledné tri mesiace a majú o tom doklad a tiež tí,
ktorí pred 14 dňami dostali druhú dávku vakcíny, prípadne tí, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, resp. tí pre ktorých platia výnimky.
14-dňová karanténa

Po novom, ak sa od 8. februára od 6:00 hod. vrátite na Slovensko zo zahraničia musíte ísť do 14dňovej izolácie. Taká istá dĺžka karantény, t. j. 14 dní platí aj v prípade, ak máte pozitívny výsledok
antigénového alebo PCR testu, alebo ak ste boli v kontakte s pozitívnou osobou. Podrobnejšie
informácie nájdete vo vyhláške
ÚVZ: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2
021.pdf
Sme v III. stupni varovania - farba nášho okresu je do odvolania síce bordová, ale...
Podľa platného COVID automatu je okres Komárno od 8. februára 2021 síce bordový, ale keďže sa
Slovensko nachádza v IV. stupni varovania (čierna farba) naďalej platia nasledovné prísne opatrenia:
Rúško - povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne
Obmedzenie pohybu – zákaz vychádzania s výnimkami
Školy - MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5
detí na učiteľa, koncové ročníky SŠ a OU - prezenčne s testom, VŠ - dištančne
Hromadné podujatia - zakázané s výnimkami
Oslavy/večierky/svadby/kary - zakázané
Konzumácia alkoholu na verejnosti - zakázané
Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) - max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov
Návštevy v nemocniciach a v ZSS - zákaz návštev okrem výnimiek
Profesionálny šport - zakázané s výnimkami
Rekreačný šport - podľa rizikovosti športových aktivít
Fitnes - zakázané
Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) - zakázané
Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) - zakázané
Obchody, služby a nákupné centrá – iba esenciálne obchody a služby, max. 1 zákazník na 15m2,
zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté.
Reštaurácie - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)
Knižnice zatvorené
Firmy/podniky a organizácie – nariadený homeoffice všade, kde je to možné. Kontrola testov.
Taxi - max. 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po
každom klientovi
Platnosť testu - 7 dní (deti od druhého stupňa)
Na prechod Slovenska do nižšieho stupňa varovania (do bordovej farby) je potrebné dosiahnuť menej
ako 3.000 hospitalizovaných a zároveň menej ako 4.000 nových prípadov za 7 dní alebo reprodukčné
číslo menšie ako 1,15. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia. Keďže najbližšia
tlačová konferencia o aktuálnej epidemiologickej situácii bude v utorok, 9. februára, najskorší termín
možnej zmeny je 22. februára 2021.
Kedves lakosok, egész héten türelmetlenül vártuk a kormányhatározatot és a közegészségügyi hivatal
rendeletét, amelyek alapján konkrétan tudjuk tájékoztatni önöket az érvényben lévő intézkedésekről.
Pénteken, február 5-én este és éjszaka minden fontosat megjelentettek, mi a dokumentumokat
áttanulmányoztuk és igyekeztünk minden fontosat, és a járásunkra érvényeset egy csokorba szedni.
Nem volt könnyű, és ha valami esetleg kimaradt, elnézést érte.
A Szlovák Köztársaság Kormánya 2021. február 5-i online kormányülésén döntött a szükségállapot
újbóli meghosszabbításáról további 40 napra. Visszavonásig, legkésőbb azonban a szükségállapot
végéig, azaz március 19-ig a kormány korlátozta a szabad kijárást és mozgást. Hétfőtől, február 8-tól
életbe lép az ún. COVID automata.

Munkába csak 7 napos teszttel
Mindenkinek, akinek munkába kell járnia a III. fokú besorolást kapó járásokban, azaz a bordó
járásokban, ahová az Érsekújvári járást is sorolták, 2021. február 8-tól nem régebbi, mint 7 napos
teszttel kell rendelkeznie. A tesztet azonban csak 2021. február 10-től fogják követelni. Munkába
csak azoknak a munkavállalóknak kellene járnia, akiknek a munkájuk jellege nem engedi meg, hogy
otthonról dolgozzanak. Ha tömegközlekedéssel kell munkába járnia, akkor a 7 napos negatív tesztre
mindenképpen szüksége lesz, függetlenül attól, hogy melyik járásban dolgozik.
Örömhír, hogy a járáson belül a természetjáráshoz már nem fog kelleni teszt. Sőt, akár a járáson kívül
is mehetünk a természetbe, igaz, ebben az esetben kell a 7 napos teszt.
2021. február 8-tól megnyitnak a kertészetek. Továbbra is érvényesek a 2020. december 30-án
megszabott kivételek a kijárási korlátozás alól. Ez azt jelenti, hogy teszt nélkül lehet élelmiszert,
drogériát vásárolni, mehetünk gyógyszertárba és orvoshoz. Viszont 7 napnál nem régebbi negatív
teszt kell, ha ruhatisztítóba megyünk, újságot szeretnénk venni, de akkor is, ha optikába, banka,
biztosítóba, könyvtárba, kerékpárszerelőhöz, autószerelőhöz, postára megyünk, az autónkat műszaki
vizsgára visszük vagy elugrunk a kertészetbe.
Tesztre nincs szükségük azoknak, akik az elmúlt három hónapban átestek a koronavírus-fertőzésen
és erről papírjuk van, továbbá azoknak, akik 14 nappal ezelőtt már megkapták a második oltást,
esetleg azoknak, akiknek az egészségi állapota vagy az egészségi kontraindikációja nem teszi
lehetővé a teszt elvégzését, vagy akikre a kivételek vonatkoznak.
14 napos karantén
A legújabb rendelkezések szerint, ha külföldről február 8-án, 6:00 óra után tér vissza Szlovákiába,
akkor 14 napos karanténba kell vonulnia. Ugyanilyen hosszú a karantén, azaz 14 nap akkor is, ha az
antigén vagy a PCR tesztjének eredménye pozitív, vagy ha pozitív személlyel volt kapcsolatban. Erről
részletes információkat a közegészségügyi hivatal rendeletében
olvashat: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_1
9_2021.pdf
III. fokú besorolásunk van – a járásunk színe ugyan visszavonásig bordó, de...
Az érvényben lévő COVID automata szerint 2021. február 8-tól az Érsekújvári járás ugyan bordó
színű, de mivel egész Szlovákia IV. fokú besorolást (fekete szín) kapott, ezért továbbra a következő
rendelkezések vannak érvényben:
Szájmaszk - beltérben, kültéren és külterületen kötelező
Mozgáskorlátozás - kijárási tilalom kivételekkel
Iskolák - az óvodákban és az alapiskolák alsó tagozatán jelenléti oktatás, a speciális iskolákon és
azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak részt venni az online oktatáson jelenléti oktatás - max. 5
gyermek és egy tanár, jelenléti oktatás a végző középiskolásoknak, a főiskolásoknak online oktatás
Tömeges rendezvények - tilos, kivételekkel
Ünnepségek/estélyek/lakodalmak/halotti torok - tilos
Alkoholfogyasztás nyilvános területen - tilos
Szertartások (esküvő, keresztelő, temetést és hasonlók) - max. 6 személy, kivéve a temetést
Látogatás a kórházakban és a szociális létesítményekben - látogatási tilalom, kivételekkel
Profi sport - tilos, kivételekkel
Rekreációs sport - a sporttevékenység kockázatossága szerint
Fitnesz - tilos
Wellness, aquapark és fürdők (nem gyógyfürdők) - tilos
Mesterséges vizek (medencék és uszodák) - tilos
Üzletek, szolgáltatások, bevásárlóközpontok - csak alapvető üzletek és szolgáltatások, max. 15
négyzetméteren 1 ügyfél, játszósarkak zárva, a részek, ahol le lehet ülni zárva

Éttermek - kiadóhely (az ételkiszállítás is érvényben marad)
Múzeumok, galériák és kiállítótermek - zárva
Könyvtárak -zárva
Cégek és szervezetek - mindenütt, ahol ez lehetséges, elrendelt a munkavégzés otthonról
(homeoffice), a tesztek ellenőrzése
Szálláshelyek - zárva a karanténlétesítmények és a létfontosságú infrastruktúra szükségleteinek
kielégítése, a hosszú távú elhelyezés kivételével
Taxi - max. 2 utas, akik csak a hátsó üléseken foglalhatnak helyet, kötelező a szájmaszk, a
rendszeres szellőztetés, fertőtlenítés minden utas után
A teszt érvényessége - 7 nap (a felső tagozatos gyerekektől)
Szlovákia alacsonyabb szintű besorolásához (bordó színbe) kevesebb, mint 3.000 kórházban fekvő és
kevesebb mint 4.000 új esetet kell elérni 7 nap alatt, vagy a reprodukciós számnak kevesebbnek kell
lennie, mint 1,15. A rendelkezések enyhítésére csak 13 nappal az újraértékelés után lehetséges. Mivel
a jelenlegi járványügyi helyzetről a következő sajtótájékoztató február 9-én, kedden lesz, a lehetséges
változás legkorábbi időpontja 2021. február 22.

