Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pravidlá pre prevádzky
Vyhlášku upravujúcu činnosť prevádzok od 8. marca 2021 nájdete tu.
Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia
platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej
vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.
Prehľad úprav, ktoré nadobudnú účinnosť 22. marca 2021:
•

•
•
•
•

Povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s
predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia.
Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej
dvojmetrových rozostupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať
navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup
a výstup z trhoviska
Spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu
zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj stánky s trvalým
stanovišťom.
Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť
otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.
Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis
elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.
Špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia
nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že
sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 9.00 do 11.00 nakupovať pre
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou
príslušný preukaz.

Do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní
drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00
do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov a osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím a ich sprievodcom.

! Uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce
služby.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:
1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie
liečebných procedúr, ktoré sú je indikované zo zdravotných dôvodov podľa
zákona o zdravotnej starostlivosti,
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2. prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje
zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
3. predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných
potrieb (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č 77. z 5.
februára 2021)
4. predajne drogérie,
5. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
6. predajne novín a tlačovín,
7. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
8. výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní
stanovených podmienok (pričom zakúpeným na diaľku sa rozumie
tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä
využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu), výdajné
miesta môžu slúžiť zároveň na preberanie vráteného alebo
reklamovaného tovaru,
9. zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku
10. výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom
technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných
obdobných technických zaradení,
11. predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy,
odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov,
12. prevádzky telekomunikačných operátorov,
13. prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových
služieb,
14. práčovne a čistiarne odevov,
15. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
16. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
17. služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre
príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
18. servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
19. taxislužby pri dodržaní podmienok
20. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných
podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov,
21. prevádzky kľúčových služieb,
22. zberné dvory,
23. obchodné domy pri dodržaní podmienok
24. služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby
krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a služby
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nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho
zariadenia,
25. opravovne obuvi, opravovne šatstva
26. knižnice (za dodržania hygienických pravidiel a protiepidemických
opatrení stanovených pre prevádzky),
27. prevádzky poskytujúce služby nevyhnutné pre športovú činnosť
osôb, ktoré sú držiteľmi dekrétu o zaradení do širšej nominácie
olympijského alebo paralympijského tímu a stanovujú sa podmienky
ich činnosti (nemôžu poskytovať služby pre iné osoby).
28. záhradkárstva, avšak za prísnych protiepidemických opatrení, ktoré
sú stanovené pre prevádzky.
29. povoľuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby za účelom
zabezpečenia povolených športových podujatí, ktoré trvajú viac ako
štyri dni (RÚVZ vopred nahlásené izolované podujatia bez obecenstva,
s podmienkou nástupu s najviac 24-hodinovým negatívnym RT-PCR
testom). Prevádzky môžu poskytovať služby výhradne pre tieto
podujatia, nie pre širokú verejnosť. Ide napríklad o štadión, halu alebo
plaváreň.
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Prevádzkovatelia musia zabezpečiť:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

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,
potravinárske
predajne,
prevádzky
zariadení
spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a
iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia
zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa
musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu
prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej
hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č.
852/2004 o hygiene potravín,
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).
zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových
alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.

Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:
•

v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky
a prevádzky poskytujúce služby na ktoré sa nevzťahuje zákaz,
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•
•
•

•
•

vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a
papierovými utierkami,
do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou
teplotou najviac 37 °C,
počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy
všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov
(nevzťahuje sa na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Do
tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory v obchodnom
dome.
vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome
podávali len zabalené pokrmy a nápoje; zakazuje sa konzumovať
pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.

Taxislužby
•
•
•

vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,
cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne
dvaja cestujúci v jednom rade.
vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom
zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Výdajne tovarov zakúpených na diaľku
•
•

•
•
•

vzdialenosť medzi osobami kt. nežijú v spoločnej domácnosti musí byť
aspoň 2 metre,
vo vonkajších a vnútorných priestorov môžu vstupovať iba osoby
s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (vnútorné priestory
respirátor najmenej FFP2, v exteriéri je naďalej možné nosiť rúško,
šál, šatku alebo respirátor bez výdychového ventilu)
pri výdaji tovaru vo vnútorných priestoroch musí byť v miestnosti
max. 1 zákazník,
pri vchode je nutné na ruky aplikovať dezinfekciu alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
je nutné časté vetranie priestorov prevádzky a tiež dezinfikovať
dotykové plochy prostriedkami s virucídnym účinkom.
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Hotely, turistické a krátkodobé ubytovacie služby
•
•
•

•

zamestnanci musia mať riadne prekryté horné dýchacie cesty,
zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných
priestoroch prevádzky,
je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s
virucídnym účinkom,
hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým
mydlom a papierovými utierkami.
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