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O z n á m e n i e  
o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia 

šírenia coronavírusu 
 

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 16. apríla 2021 Vyhlášku č. 187/2021 Úradu 

verejného zdravotníctva SR v spojení s Uznesením vlády SR Vestníkom č. 51/2021, v ktorej 

definuje obmedzenia, kto môže vstupovať do 

prevádzok (obchody), zariadení (školy), úradov či priestorov zamestnávateľa. 

 

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení 

Platnosť nariadenia od:  15. marca 2021 aktualizované od 19.04.2021 

Platnosť nariadenia do: odvolania 

 vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s 

prekrytými hornými dýchacími cestami (od 15. marca je v interiéroch povinný respirátor 

najmenej FFP2); 

 pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice, 

 na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť   oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené hygienické opatrenia, 

 vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a 

pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

 zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby 

žijúce v spoločnej domácnosti, 

 počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa 

nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; to neplatí v prevádzkach 

divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je 

zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku, 

 pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom 

okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti do 10 

rokov). 
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