Aktuálne informácie COVID-19
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 Nové Zámky, 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_2021.p
df
Sme v III. stupni varovania - farba nášho okresu je do odvolania síce bordová, ale...
Podľa platného COVID automatu je okres Nové Zámky 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)
Múzeá, galérie a výstavné siene - zatvorené

Knižnice – s výnimkami (Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch zatvorená, s poskytovaním
elektronických služieb)
Firmy/podniky a organizácie – nariadený homeoffice všade, kde je to možné. Kontrola testov.
Ubytovacie zariadenia – zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej
infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru
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.
Držme si palce, aby Slovensko bolo opäť farebné.

