Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí
sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium
odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:
CESTOVANIE:
Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie
epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú
Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname
nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné,
že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať.
Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.
Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej
rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné
Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské
vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki
Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku MidEast a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.
Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom
počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na
zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň
nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje
izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju
ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR
a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je
riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na
5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez
absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných
nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť
ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať
na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom
policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť
na územie SR.
Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať
povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich
zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať
izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo
potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba
nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť
príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode
a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:
Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len
do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu,
pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v
interiéri aj v exteriéri.
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre
športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale
interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované
minimálne počas septembra.“
Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk
a akvaparkov.
RÚŠKA:
Rúška budú od 2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1.
stupňa v triedach.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach
akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“
Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v
SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti
v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia
COVID-19.“

