A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT KI
- zárva tartanak a kiskereskedelmi működési egységek, kivételt
képeznek: élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, benzinkutak,
újságárusok, állateledeleket és az állatok tartásához szükséges eszközöket
kínáló boltok, beleértve az állatorvosi rendelőket, telekommunikációs
szolgáltatók, közétkeztetési egységek, postai, banki, biztosítási
szolgáltatást nyújtó egységek, e-shopok egységei és futárszolgálatok,
temetkezési szolgálatok, ruhatisztítók és mosodák, taxiszolgálatok, de
csak az áruszállítás engedélyezett, autószerelő műhelyek,
vontató/autómentő szolgálatok és gumiabroncsot szerelő műhelyek,
látszerészek, lízingszolgáltatók, gépjármű-vizsgaállomások (STK, EK),
számítógépes szervizek, közjegyzők és ügyvédek, kulcs- és zárszervizek,
hulladékgyűjtő-udvarok, kerékpárboltok- és szervizek, kertészeti cikkeket
árusító üzletek, textil-rövidáru, építészeti cikkeket és építőanyagot árusító
kereskedők, villany- és egyéb szerelési cikkeket árusító üzletek,
festékszaküzletek, vasárubolt.
- a közétekéztetési egységek is zárva tartanak a nyilvánosság számára
2020. március 30-tól szigorúbb higiéniai feltételek kerültek bevezetésre a
kereskedelmi működési egységekben:
- kötelező az arcmaszk viselése
- kötelező a vevők részére a kézfertőtlenítés vagy a kesztyű viselése
- a vevőknek kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól
- 25 négyzetméteren belül csak egy vevő tartózkodhat.
Az arcmaszk viselése, amely eltakarja a szájat és az orrot, az ember otthonán
kívül mindenhol kötelező.
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedései és
iránymutatásai:
http://www.uvzsr.sk/
- a szükségállapot minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményre vonatkozik,
és arra irányul, hogy minden tervezett nem életmentő műtétet halasszanak el
A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának
intézkedései: https://www.health.gov.sk/Clanok?opatrenie-ministrazdravotnictva-sr-18-3-2020
A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja és a Szlovák Köztársaság
Közegészségügyi Hivatala végezetül ajánlja:
- a lakosságnak a lakóhelyükön kívüli mozgást csak a legszükségesebb mértékűre
korlátozni

- az önkormányzatoknak és a tömegközlekedés üzemeltetőinek, a felső légutak
eltakarása nélküli belépés tilalmának bevezetését

TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN VANNAK A KÖVETKEZEZŐ RENDKÍVÜLI
INTÉZKEDÉSEK:
- kötelező 14 napos karantén a külföldről hazatérő személyek részére, kivételt
képeznek az áruszállítást végző tehergépkocsi-vezetők
- 2020.03.16-tól minden iskola és iskolai intézmény zárva tart
- mind a három nemzetközi repülőtér zárva tart
- minden szomszédos államhatár ellenőrzésének ideiglenes visszaállítása
- a Szlovák Köztársaság területére csak azon személyek léphetnek be, akik állandó
vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek az ország területén, vagy érvényes útlevelük
van
- nem ajánlott külföldre utazni
- a nemzetközi vonat és autóbusz közlekedés felfüggesztése, országon belüli
tömegközlekedés korlátozása
- a hajók nem állhatnak meg a szlovák kikötőkben
- minden bár, szabadidős intézmény, síközpontok, wellness- és fitnessközpontok,
szabadidőparkok és aquaparkok zárva tartanak
- minden kulturális intézmény zárva tart
- a hivatalok ügyfélfogadási idejének korlátozása
- látogatási tilalom az összes szlovák kórházban, idősotthonokban, árvaházakban
További információk:
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

