UPOZORŇUJEME NA SPRÍSNENÉ PRAVIDLÁ NOSENIA RÚŠOK A RESPIRÁTOROV
OD ŠTVRTKA 25. NOVEMBRA 2021
Od štvrtka 25. novembra 2021 sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty
aspoň rúškom celý čas v škole na vyučovaní , aj v stálom kolektíve - pre žiakov základných
škôl, špeciálnych základných škôl ....
V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom,
respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v
interiéri aj exteriéri.
Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške
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Striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest či už v nižších ročníkoch škôl alebo pri
všeobecných pravidlách v interiéri a exteriéri je súčasťou balíka sprísnených opatrení, pričom
tento balík má potenciál spomaliť komunitné šírenie COVID-19 v rozličných sférach
každodenného života. Epidemiologická situácia je v súčasnosti alarmujúca a tento stav
komplikuje aj výskyt iných respiračných ochorení vírusového a bakteriálneho charakteru.

OD PONDELKA 29. NOVEMBRA 2021 JE POVINNÝ OTP REŽIM NA
PRACOVISKÁCH
Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa
sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.
Celá vyhláška TU.
Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy
so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).
Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku
alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.
Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:
Očkovaní (O):
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
Testovaní s negatívnym výsledkom (T):
- Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.

- Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.
Prekonaní (P):
- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť
preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno
nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti
preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

