Návrh aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)
Aktualizácia 23.2.2022

Fázy rušenia opatrení po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny
Opatrenia platné počas štvrtej epidemickej vlny dominovanej variantom Omikron boli
plánované maximálne na obdobie štyroch týždňov po vrchole vlny. Tento návrh tvorený na
základe prístupu iných krajín po vrchole vlny Omikron a aktuálneho poznania prináša dve fázy
postupného uvoľnenia opatrení. Postup uvoľnenia, prípadné opätovné zavedenie opatrení môže
ovplyvniť náhly nárast hospitalizácií prípadne príchod nového rizikového variantu SARS-CoV-2.

I. fáza uvoľnenia – rušenie režimov, kapacitné obmedzenia zachované. Platné do
26.3.2022
I. fáza uvoľnení
Popis: V prvej fáze uvoľnenia sa zrušia tzv. režimy (OTP, OP, OP+) s kapacitným obmedzeniami
aby sa minimalizovalo individuálne riziko nákazy vo vysoko rizikových vekových skupinách.
Platnosť: Od 26.2.2022 do 25.3.2022
Oblasť

Opatrenie

Respirátor (FFP2)

Povinný respirátor v interiéri a v exteriéri na HP, ako aj v exteriéri pri
vzdialenosti do 2m od iných osôb

Obmedzenie prevádzkových hodín prevádzok
služieb

05:00 – 24:00

Zamestnanie

Využívanie v maximálnej možnej miere inštitút home office

Školy a vzdelávanie

Domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom
v triede. Namiesto karantény nosenie respirátora / rúška po dobu 10 dní
od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní
prezenčnej výučby a izolácií iba pozitívnej osoby (izolácia ostáva
zachovaná).
Dôrazne dodržiavať po izolácií nosenie respirátoru po dobu 5 dní.
Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v
spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácií respirátor).

Nízko a stredne rizikové hromadné podujatia (HP)
(s nosením respirátora, fixné sedenie alebo státie,
konzumácia na fixnom mieste)
ZÁKLAD: 500 osôb (divákov), alebo maximálne 50% kapacity
Príklad: divadlo, bohoslužba, kino, diváci na
športových podujatiach, kultúrne podujatia,
kongresy
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Oblasť

Opatrenie

Vysoko rizikové hromadné podujatia (HP)
(vysoko rizikové – obmedzené nosenie
respirátora, konzumácia a podobne)
Príklad: svadby, kary, oslavy, večierky, plesy,
diskotéky, HP v prevádzkach verejného
stravovania
Obrady (sobáš, krst)

ZÁKLAD: Maximálne 50 osôb

ZÁKLAD
ZÁKLAD
Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov
Maximálne 100 športovcov
Fitness

ZÁKLAD: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav.
Indikácie)

ZÁKLAD: Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu (krytej plochy)

Umelé vodné plochy
(bazény a plavárne)

ZÁKLAD

Neesenciálne obchody, služby

ZÁKLAD

Reštaurácie

ZÁKLAD: Iba sedenie, obsluha iba pri stole, vrátane terasy. Povinný
respirátor mimo stolu.

Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice

ZÁKLAD

Ubytovacie zariadenia

ZÁKLAD: Bez limitu. Využívanie spoločných priestorov je hromadné
podujatie podľa pravidiel HP.

Návštevy v nemocniciach, ZSS a iné pobytové
zariadenia

Režim OTP, alebo ZÁKLAD podľa zriaďovateľa, alebo riaditeľa.

Doprava (autobusy, vlaky, lanové dráhy, taxi)

ZÁKLAD: Diaľková doprava, taxi, lanové dráhy, výletné lode, MHD
a prímestská doprava. Povinný respirátor.

II. fáza uvoľnenia – ďalšie uvoľnenie opatrení od 26.3.2022
II. fáza uvoľnenia
Popis: V druhej fáze uvoľnenie ďalších protiepidemických opatrení v spoločnosti.
Zavedenie: Od 26.3.2022
Platnosť: Do vzniknutia epidemiologicky rizikovej situácie z dôvodu nástupu novej vlny,
príchodu nového variantu a podobne.
Od 26.3.2022 uvoľnenie nasledovných protiepidemických opatrení:





Zrušenie kapacitných obmedzení
Zrušenie obmedzenia prevádzkových hodín
Úprava povinnosti nosenia respirátorov / rúšok na základe vývoja epidemiologickej
situácie
Zrušenie karantény pri úzkom kontakte nahradená nosením respirátora po dobu 10 dní
od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (s výnimkami)
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