
Pripravili sme pre vás kompletný zoznam, ako sa máte 

správať ak ste v karanténe, ako ak sa bojíte, že ste chorí a 

kam máte volať, a čo sledovať. 

Pre štátne nemocnice a ústavy na Slovensku začal v pondelok o 6.00 h 

platiť núdzový stav. Vyhlásila ho vláda v reakciu na situáciu s novým koronavírusom. 

Má ísť o preventívne rozhodnutie. Vo všetkých nemocniciach nielen štátnych sa 

zároveň obmedzujú plánované zákroky. 

Čo všetko je zatvorené a dokedy?  

Obchody a prevádzky so službami budú od pondelka (16.3.) od 6.00 h na 14 dní 

zatvorené. Výnimkou sú potraviny, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych 

pomôcok, drogérie, stravovacie zariadenia, trafiky, obchody s krmivom pre zvieratá, 

veterinárne ambulancie, čerpacie stanice, banky, poisťovne, pošty, prevádzky 

telekomunikačných operátorov. 

V prevádzke zostávajú aj stravovacie zariadenia. Strava však musí byť poskytnutá 

formou výdaja bez toho, aby zákazníci vstupovali do priestorov bufetov, reštaurácií či 

prevádzok rýchlych občerstvení. Povolený je teda napríklad výdaj cez okienko alebo 

donášková služba. 

Úrad verejného zdravotníctva na svojej stránke zverejnil, aké zmeny nás 

čakajú: 

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

- predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na 

osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné 

lekárske účely, 

- lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, 

- predajní drogérie, 

- čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 



- predajní novín a tlačovín, 

- predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 

- prevádzok telekomunikačných operátorov, 

- prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 

- prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 

- prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb. 

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje 

prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym 

občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích 

služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo 

predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje 

prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili vyššie uvedené prevádzky. 

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z 

postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní. 

 


