COVID-19: NOVINKY V KOCKE
Prísnejší zákaz
vychádzania
od 27. 1.2021!
Od pondelka 18. 1. do utorka 26. 1. na
Slovensku prebieha tzv. celoplošné

skríningové testovanie. Je spojené so
zákazom vychádzania, ktorý bude od
27.1.

prísnejší.

Testovanie

nie

je

povinné, ale bez testu nebudete môcť
ísť do práce ani do prírody.

Predĺžený zákaz vychádzania
súčasný zákaz vychádzania je platný do 24.
januára 2021

nový zákaz vychádzania začína 27. januára. Ak
sa situácia nezlepší, bude platiť do 7.2.2021

Zákaz neplatí medzi 1:00 až 5:00 v noci.

Kde potrebujete negatívny test
Na cestu do a zo zamestnania

Na cestu do školy - žiak 2. stupňa ZŠ a SŠ;
rodič pri sprevádzaní do MŠ, ZŠ, SŠ
Na cestu na úrad

Ak sa vyberiete do prírody v rámci okresu
(Výnimka: deti mladšie ako 15 rokov a
osoby staršie ako 65 rokov)

Test noste stále so sebou!

Testovanie

Preukázať môžete: negatívny

KDE: v mobilných odberových miestach na celom

test, potvrdenie o prekonaní

KEDY: od 18. do 26. januára 2021
území Slovenska

Platnosť testu

V období od 27. januára do 2. februára 2021

antigénový test, negatívny PCR
COVID-19 v posledných 3 mesiacoch

Kde test nepotrebujete

budete potrebovať negatívny test vykonaný

Na cestu do potravín, drogérie, obchodu

(platnosť testu je 7 dní a začína platiť 27.

Na cestu do lekárne a zdravotníckeho

kedykoľvek od 18. januára do 26. januára

januára bez ohľadu na to, v ktorý deň medzi
18.1. - 26. 1. ste boli na testovaní)

V období od 3. februára do 7. februára

budete potrebovať negatívny test vykonaný
kedykoľvek od 27. januára (toto bude platiť
len pre tie okresy, ktoré si testovanie
zopakujú)

krmivá pre zvieratá
zariadenia

Na cestu na testovanie

Ak sa idete starať o odkázanú blízku osobu
Na cestu na pohreb blízkej osoby

Dieťa na cestu do škôlky a školy 1. stupňa
Na cestu do zariadení sociálnych služieb
Na cestu na súdne pojednávanie
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