Od prvého novembra je okres Martin čierny
Okres Martin sa od 1. novembra 2021 zaradí medzi 24 okresov, pre ktoré na COVID automate bude
platiť čierna farba zodpovedajúca 3. stupňu ohrozenia. Tu je sumár opatrení, ktoré pre Vrútky v tomto
stupni platia:
rúško a
respirátor
obmedzenie
pohybu
školy
múzeá, galérie,
výstavné siene a
knižnice
obchody, služby
a nákupné
centrá
reštaurácie
ubytovacie
zariadenia
taxi
fitness
lanové dráhy
wellness,
aquapark a
kúpele (nie zo
zdrav.
indikácie)
bazény a
plavárne
športové súťaže
a tréningy limity pre
športovcov
hromadné
podujatia
bohoslužby
obrady (sobáš,
krst, pohreb, a
pod.)
svadby, kary,
oslavy, večierky
a HP v
prevádzkach
verejného
stravovania

-

povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť
menšiu než 2 m
pohyb nie je obmedzený

-

prezenčne ZŠ, MŠ, SŠ;
prezenčne individuálne ZUŠ, CVČ
dištančne skupinovo ZUŠ, CVČ
povolené individuálne prehliadky len pre kompletne zaočkovaných s
dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2

-

max. 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. OTP a kompletne
zaočkovaní bez obmedzení, základ len esenciálne obchody a služby

-

okienkový predaj a rozvoz
zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s
výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru
povolené s dodržaním podmienok max. 2 klientov na zadných sedadlách,
nosenia respirátora, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po
každom klientovi
fitness prevádzky sú zatvorené
povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú zakázané

-

-

-

povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálneho
počtu 10 osôb
povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

-

povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 100 osôb s
povinným zoznamom účastníkov
povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly
povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

-

organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

-

očkovanie
návštevy v
nemocniciach,
ZSS, väzniciach
a iných
pobytových
zariadeniach

-

očkovanie je prístupné pre osoby nad 12 rokov
povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa pre OTP a kompletne
zaočkovaných

Bližšie podmienky a opatrenia podľa platného COVID automatu sú dostupné na nasledovnom odkaze:
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/Covid_Automat_Signalizacny_system_4v2.pdf
Platné vyhlášky Úradu pre verejné zdravotníctvo SR sú dostupné na nasledovnom odkaze:
https://www.uvzsr.sk/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

