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Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:

Covid automat pre šport - Tréningy športových klubov
2a
MŠVVaŠ
1
Schválené
07.05.2021

Stupeň

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

interiér

max.500

max.250

max. 150

Max. 25 športovcov /
športovisko / sektor*

exteriér

max. 1000

max. 500

max.300

V súlade s testovacou
stratégiou
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

V súlade s testovacou
stratégiou
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

V súlade s testovacou
stratégiou
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

bez obmedzení

bez obmedzení

povolený kontakt

test
rúško
miera kontaktu
(podľa inštrukcií
podľa rizikovosti
športov)
sektory
zázemie

Náradie, náčinie

organizácia súťaží

Max. 50 športovcov /
športovisko / sektor*
V súlade s testovacou
stratégiou
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania
Max. 6 športovcov /
Max. 10 športovcov /
športovisku + 1 tréner pričom
športovisko / sektor* + 1
zároveň musí platiť min.
tréner.
15m2/športovca.
Max. 10 športovcov + 1
Max. 6 športovcov + 1 tréner
tréner na 1 sektor *
na 1 sektor *
V súlade s testovacou
V súlade s testovacou
stratégiou
stratégiou
Pri výkone športovej aktivity
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest
iné prekrytie dýchacích ciest

s obmedzeným kontaktom, podľa pravidiel (iba v ramci jednej
tréningovej skupiny)

-

-

Diváci podľa HP

Diváci podľa HP

Diváci podľa HP

Len sedenie a 25 % kapacity,
max 500 exteriér, max. 250
interiér. Na regionálnej úrovni
platia uvedené kapacitné
obmedzenia.

počet súťažiacich
interiér

max.500

max.250

max. 150

max. 40

max. 40

počet súťažiacich
exteriér

max. 1000

max. 500

max.300

max. 50

max. 50

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

diváci

testovanie na
súťažiach

bez kontaktu

300m2, min 4metre medzi
300m2, min 4metre medzi
800m2, min 4 metre medzi
sektormi
sektormi
sektormi
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch nie je
možná, zvýšená hygiena, bez možná, zvýšená hygiena, bez možná, zvýšená hygiena, bez možná, zvýšená hygiena, bez možná, zvýšená hygiena, bez
možná
stretávací režim
stretávací režim
stretávací režim
stretávací režim
stretávací režim
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
Bez obmedzenia
zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a
náradia
náradia
náradia
náradia
náradia
Profesionálne súťaže (iba profi
Povolené profesionálne a
Povolené profesionálne a
Povolené profesionálne a
Povolené profesionálne a
Povolené
ligy), amatérske súťaže
amatérske súťaže podľa HP
amatérske súťaže podľa HP
amatérske súťaže podľa HP
amatérske súťaže podľa HP
zakázané
-

IV. stupeň varovania

Bez divákov

Bez divákov

Profesionálne súťaže (iba profi
ligy), amatérske súťaže
zakázané
Profesionálne súťaže (iba profi
ligy), amatérske súťaže
zakázané

Interiérové aj exteriérové
športoviská sú zatvorené

Zakázané s výnimkou
určených profi líg

Bez divákov

Zakázané s výnimkou
určených profi líg
Zakázané s výnimkou
určených profi líg

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Stupeň
interiér
test
rúško

Miera kontaktu

zázemie

Náradie, náčinie

Covid automat pre šport - Fitnes
2b
MŠVVaŠ
1
Schválené
07.05.2021
Monitoring
Max. 50 osôb alebo min. 15
m2 / osobu
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

bez obmedzenia

Prevádzka šatní a spŕch je
možná, zvýšená hygiena,
bezstretávací režim

Bez obmedzenia

Stupeň ostražitosti I.
Max. 30 osôb alebo min. 15
m2 / osobu
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

Stupeň ostražitosti II.
Max. 20 osôb alebo min. 15
m2 / osobu
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

I. stupeň varovania
Max. 15 osôb alebo min. 25
m2 / osobu
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest
Posilňovňa: rozostupy medzi
cvičiacimi na stanovištiach
musia byť min. 3 metre. Na
bez obmedzenia, zvýšený
bez obmedzenia, zvýšený
multifukčných vežiach môže
hygienický štandard
hygienický štandard
cvičiť iba jedna osoba v
rovnakom čase. Bez zdielania
pomôcok alebo dezinfekcia po
každom cvičiacom
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
bezstretávací režim
bezstretávací režim
bezstretávací režim
pravidelná definfekcia strojov,
pravidelná definfekcia strojov, pravidelná definfekcia strojov,
minimalizovať zdieľanie
minimalizovať zdieľanie
minimalizovať zdieľanie
náčinia, pri skupinových
náčinia.
náčinia.
programoch používať vlastné
podložky na cvičenie

II. stupeň varovania
Max. 10 osôb alebo min. 25
m2 / osobu
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest
Posilňovňa: rozostupy medzi
cvičiacimi na stanovištiach
musia byť min. 3 metre. Na
multifukčných vežiach môže
cvičiť iba jedna osoba v
rovnakom čase. Bez zdielania
pomôcok alebo dezinfekcia po
každom cvičiacom
Prevádzka šatní a spŕch je
možná, zvýšená hygiena,
bezstretávací režim
pravidelná definfekcia strojov,
minimalizovať zdieľanie
náčinia, pri skupinových
programoch používať vlastné
podložky na cvičenie

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Zakázané

Zakázané

Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

Prevádzka šatní a spŕch nie je
možná, dezinfekcia cvičiacich
plôch
pravidelná definfekcia strojov,
minimalizovať zdieľanie
náčinia, pri skupinových
programoch používať vlastné
podložky na cvičenie

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Stupeň
interiér
test
rúško

Miera kontaktu

sektory
zázemie

Náradie, náčinie

organizácia súťaží

Covid automat pre šport - Plavárne
2c
MŠVVaŠ
1
Schválené
07.05.2021
I. stupeň varovania
II. stupeň varovania
Max. 25 osôb - Organizované
Max. 10 osôb
Bez obmedzenia
Max. 50% kapacity
Max. 30% kapacity
skupiny: podľa športového Organizované skupiny: podľa
automatu
športového automatu
Podľa testovacej stratégie
Podľa testovacej stratégie
Podľa testovacej stratégie
Podľa testovacej stratégie
Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
Pri výkone športovej aktivity
Pri výkone športovej aktivity
Pri výkone športovej aktivity
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani nie je potrebné mať rúško ani nie je potrebné mať rúško ani nie je potrebné mať rúško ani nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest
iné prekrytie dýchacích ciest
iné prekrytie dýchacích ciest
iné prekrytie dýchacích ciest
iné prekrytie dýchacích ciest
Plávanie: 50m bazén - v
Plávanie: 50m bazén - v
jednej dráhe max. 6, 25m
bez obmedzenia, zvýšený
bez obmedzenia, zvýšený
jednej dráhe max. 8, 25m
bazén- 4 plavci , opozitné
hygienický štandard,
hygienický štandard,
bazén - 6 plavci , opozitné
bez obmedzenia
státie, Synchro: max 10,
usmernenia covidsport.sk pre usmernenia covidsport.sk pre
státie, Synchro: max 25,
Vodné pólo: max.10/skupina
plávanie
plávanie
Vodné pólo: max.25/skupina
iba nácvik herných činností
jednotlivca, bez kontaktu
300m2, min 4metre medzi
300m2, min 4metre medzi
sektormi
sektormi
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
Prevádzka šatní a spŕch je
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
možná, zvýšená hygiena,
bezstretávací režim
bezstretávací režim
bezstretávací režim
bezstretávací režim
bezstretávací režim
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
minimalizovať množstvo a
Bez obmedzenia
zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a zdieľanie športového náčinia a
náradia
náradia
náradia
náradia
Monitoring

Povolené

Stupeň ostražitosti I.

Povolené profesionálne a
amatérske súťaže podľa HP

Stupeň ostražitosti II.

Povolené profesionálne a
amatérske súťaže podľa HP

Povolené profesionálne a
amatérske súťaže podľa HP

Povolené profesionálne a
amatérske súťaže podľa HP

Bez divákov

Diváci podľa HP

Diváci podľa HP

Diváci podľa HP

Len sedenie a 25 % kapacity,
max 500 exteriér, max. 250
interiér. Na regionálnej úrovni
platia uvedené kapacitné
obmedzenia.

počet súťažiacich
interiér

max.500

max.250

max. 150

max. 40

počet súťažiacich
exteriér

max. 1000

max. 500

max.300

max. 50

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

Podľa testovacej stratégie

diváci

testovanie na
súťažiach

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Max. 6 osôb

Zakázané

Podľa testovacej stratégie
Pri výkone športovej aktivity
nie je potrebné mať rúško ani
iné prekrytie dýchacích ciest

Prevádzka šatní a spŕch nie je
možná
minimalizovať množstvo a
zdieľanie športového náčinia a
náradia
Profesionálne súťaže (iba profi
ligy), amatérske súťaže
zakázané

Bez divákov

Profesionálne súťaže (iba profi Profesionálne súťaže (iba profi
ligy), amatérske súťaže
ligy), amatérske súťaže
zakázané
zakázané
Profesionálne súťaže (iba profi Profesionálne súťaže (iba profi
ligy), amatérske súťaže
ligy), amatérske súťaže
zakázané
zakázané
Podľa testovacej stratégie

-

Zakázané
Zakázané s výnimkou
určených profi líg

Bez divákov

Zakázané s výnimkou
určených profi líg
Zakázané s výnimkou
určených profi líg

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Stupeň

Covid automat pre šport - Telesná výchova
2d
MŠVVaŠ
1
Schválené
07.05.2021
Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

Telesná výchova interiér

povolená bez obmedzní

povolená bez obmedzní

povolená bez obmedzní

Telesná výchova exteriér

povolená bez obmedzní

povolená bez obmedzní

povolená bez obmedzní

Školské telocvične

otovorené

otovorené

otovorené

Športové krúžky po
vyučovaní - (v režime
šprotového automatu)

áno

áno

áno

Organizácia školských
súťaží

podľa usmernenia pre
organizované súťaže

podľa usmernenia pre
organizované súťaže

podľa usmernenia pre
organizované súťaže

*telesná výchova začne najskôr po 14 dňoch od nástupu detí na prezenčnú výučbu
** iba v prípade ak bude testovanie žiakov

I. stupeň varovania
povolená v interiéri ** (iba
statické cvičenia na
stanovištiach)

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

interiér nie je povolený

interiér nie je povolený

zatvorené školy

povolená exteriéri,
minimalizovať kontakt*

povolelná v exteriéri, s 3m
odstupmi*

povolená v exteriéri,
bezkontakné cvičenia,
prechádzky*

zatvorené školy

otvorené iba pre športové
kluby

otvorené iba pre športové
kluby

zatvorené

zatvorené

nie

nie

nie

nie

iba pre organizované športové iba pre organizované športové
kluby
kluby
podľa usmernenia pre
organizované súťaže

nie

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Miera kontaktu
Stupeň

Miera kontaktu športy s nízkym
rizikom

Miera kontaktu športy so stredným
rizikom

Miera kontaktu športy s vysokým
rizikom

Covid automat pre šport - Rozširujúce usmernenia
2e
MŠVVaŠ
1
Schválené
07.05.2021

Monitoring

bez obmedzení

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

Stupeň ostražitosti I.

bez obmedzení

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

povolený kontakt

s obmedzeným kontaktom,
podľa pravidiel (iba v ramci
jednej tréningovej skupiny)
dodržiavanie max. možných
odstupov, min však 2m, pri
všetkých aktivitách

Bez obmedzenia

s obmedzeným kontaktom, s obmedzeným kontaktom,
bez kontaktu
Pri
podľa pravidiel (iba v ramci podľa pravidiel (iba v ramci
všetkých aktivitách je potrebné
jednej tréningovej skupiny) jednej tréningovej skupiny)
dodržiavať odstupov min 2
Pri všetkých aktivitách
Pri všetkých aktivitách
metre medzi športovcami. Ak
dodržiavaním odstupov 2m
dodržiavaním odstupov 2m
to nie je možné upravte
Dodržiavajte sociálny dištanc
medzi hráčmi. Ak to nie je
medzi hráčmi. Ak to nie je
organizáciu, formy a obsahu
aj pri pohybe v prírode
možné upravte organizáciu,
možné upravte organizáciu,
tréningovej činnosti: napr:
formy a obsahu tréningovej
formy a obsahu tréningovej
nácvik herných činností
činnosti: napr: nácvik herných činnosti: napr: nácvik herných
jednotlivca, nácvik
činností jednotlivca, nácvik
činností jednotlivca, nácvik
individuálnych zručností,
individuálnych zručností,
individuálnych zručností,
kondičný tréning
kondičný tréning
kondičný tréning

povolený kontakt

s obmedzeným kontaktom,
podľa pravidiel (iba v ramci
jednej tréningovej skupiny)
povolený je iba tréning, hra s
upravenými pravidlami s
cieľom dodržiavať odstup min
2m medzi hráčmi. Úprava
organizácie, formy a obsahu
tréningovej činnosti: napr: iba
nácvik herných činností
jednotlivca, nácvik
individuálnych zručností,
kondičný tréning

s obmedzeným kontaktom,
podľa pravidiel (iba v ramci
bez kontaktu dodržiavanie
jednej tréningovej skupiny) max. možných odstupov, min
však 2m, pri všetkých
dodržiavanie max. možných
aktivitách.
odstupov, min však 2m, pri
všetkých aktivitách

bez kontaktu
Povolený
s obmedzeným kontaktom,
je iba tréning, hra je možná
podľa pravidiel (iba v ramci
iba s upravenými pravidlami s
jednej tréningovej skupiny)
cieľom dodržiavať odstup min
povolený je iba tréning, hra s
2m medzi hráčmi. Kontakt
upravenými pravidlami s
hráčov je zakázaný. Je
cieľom dodržiavať odstup min
potrebné upraviť organizáciu,
2m medzi hráčmi. Úprava
formy a obsah tréningovej
organizácie, formy a obsahu
činnosti: napr: iba nácvik
tréningovej činnosti: napr: iba
herných činností jednotlivca,
nácvik herných činností
nácvik individuálnych
jednotlivca, nácvik
zručností, kondičný tréning,
individuálnych zručností,
hra bez tesnej osobnej
kondičný tréning
obrany...

Miera kontaktu športy s vysokým
rizikom II.

bez obmedzení

bez obmedzení

povolený kontakt

s obmedzeným kontaktom,
podľa pravidiel (iba v ramci
jednej tréningovej skupiny)
Povolené sú iba individuálne
fromy tréningu, vzdialenosť
športovcov min. 2m od seba,
sparing NIE JE povolený.
Úprava organizácie, formy a
obsahu tréningovej činnosti:
kondičný tréning, tieňovanie,
cvičenia na stanovištiach

bez kontaktu Povolené sú
s obmedzeným kontaktom,
iba individuálne formy
podľa pravidiel (iba v ramci
tréningu, vzdialenosť
jednej tréningovej skupiny
športovcov min. 2m od seba,
Povolené sú iba individuálne
vzájomný kontakt športovcov
fromy tréningu, vzdialenosť
Dodržiavajte sociálny dištanc
je zakázaný, sparing ani
športovcov min. 2m od seba,
aj pri pohybe v prírode
párové cvičenia nie sú
sparing NIE JE povolený.
povolené. Úprava organizácie,
Úprava organizácie, formy a
formy a obsahu tréningovej
obsahu tréningovej činnosti:
činnosti: kondičný tréning,
kondičný tréning, tieňovanie,
tieňovanie, cvičenia na
cvičenia na stanovištiach
stanovištiach

využívať každú druhú dráhu,
pri skupinových behoch,
chôdzi dodržiavať min. 10m
odstupy medzi atlétmi

využívať každú druhú dráhu,
pri skupinových behoch,
chôdzi dodržiavať min. 10m
odstupy medzi atlétmi

využívať každú druhú dráhu,
pri skupinových behoch,
chôdzi dodržiavať min. 10m
odstupy medzi atlétmi

povolená je iba 2 hra, v
prípade viac kurtovej haly
obsadzovať každý druhý kurt
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami

povolená je iba 2 hra, v
prípade viac kurtovej haly
obsadzovať každý druhý kurt
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami

povolená je iba 2 hra, v
prípade viac kurtovej haly
obsadzovať každý druhý kurt
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami
dodržiavať min. 10m odstupy
medzi športovcami

nízke riziko
airsoft
atletika
automobilový šport
bedminton
bežecké lyžovania
biatlon
biliard

nutnosť nosiť respirátor FFP2 nutnosť nosiť respirátor FFP2 nutnosť nosiť respirátor FFP2
aj pri výkone športovej činnosti aj pri výkone športovej činnosti aj pri výkone športovej činnosti

boby a skeleton
boccia

bowling

používať každú druhú dráhu, používať každú druhú dráhu, používať každú druhú dráhu,
zvýšená hygiena a dezinfekcia zvýšená hygiena a dezinfekcia zvýšená hygiena a dezinfekcia
gúľ. nutnosť nosiť rúško aj pri gúľ. nutnosť nosiť rúško aj pri gúľ. nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti
výkone športovej činnosti
výkone športovej činnosti

bridž

nutnosť nosiť respirátor FFP2 nutnosť nosiť respirátor FFP2 nutnosť nosiť respirátor FFP2
aj pri výkone športovej činnosti aj pri výkone športovej činnosti aj pri výkone športovej činnosti

cyklistika

nie povolená jazda v peletóne, nie povolená jazda v peletóne, nie povolená jazda v peletóne,
min odstupy 10m medzi
min odstupy 10m medzi
min odstupy 10m medzi
cyklistami
cyklistami
cyklistami

dráhový golf
golf
disc golf
gymnastika
horolezectvo
jazdectvo
kanoistika

minimalizovať počet cvičiacich minimalizovať počet cvičiacich minimalizovať počet cvičiacich
na náradí
na náradí
na náradí

iba K1, nie posádky

iba K1, nie posádky

iba K1, nie posádky

kolieskové
korčuľovanie

Kolky

používať každú druhú dráhu, používať každú druhú dráhu, používať každú druhú dráhu,
zvýšená hygiena a dezinfekcia zvýšená hygiena a dezinfekcia zvýšená hygiena a dezinfekcia
gúľ. Odporúča sa nosiť
gúľ. Odporúča sa nosiť
gúľ. Odporúča sa nosiť
respirátor FFP2 aj pri výkone respirátor FFP2 aj pri výkone respirátor FFP2 aj pri výkone
športovej činnosti
športovej činnosti
športovej činnosti

kulturistika a fitnes
letecké športy
lukostreľba

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

povolená je iba 2 hra,
obsadzovať každý druhý stôl

povolená je iba 2 hra,
obsadzovať každý druhý stôl

povolená je iba 2 hra,
obsadzovať každý druhý stôl

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

nutnosť nosiť rúško aj pri
výkone športovej činnosti

riadi sa usmerneniami pre
plávnie, atletiku a cyklistiku
iba skif, nie párové posádky

iba dvojhra
riadi sa usmerneniami pre
plávnie, atletiku a cyklistiku
iba skif, nie párové posádky

iba dvojhra
riadi sa usmerneniami pre
plávnie, atletiku a cyklistiku
iba skif, nie párové posádky

lukostreľba 3D
lyžovanie
moderný päťboj
motocyklový šport
Nohejbal
orientačné športy
painball
petang
plavecké športy plávanie
potápačské športy
plážový volejbal
psie záprahy
rybolovná technika
sánkovanie
silové športy
skialpinizmus
stolný tenis
streľba
šach
šerm
šípky
športová kynológia
športové lezenie
športové rybárstvo
tenis
teqball
triatlon
veslovanie
vodné lyžovanie
vodný motorizmus
vzpieranie
wushu
stredné riziko
baseball
curling

flag futbal
futbal
hokejbal

výber cvičení s obmedzním
kontaktu, bez osobnej obrany
bez osobnej obrany,
minimalizovať kontakt

výber cvičení s obmedzním
kontaktu, bez osobnej obrany
bez osobnej obrany,
minimalizovať kontakt

výber cvičení s obmedzním
kontaktu, bez osobnej obrany
bez osobnej obrany,
minimalizovať kontakt

nie sú povolené párové jazdy
a tréningy tanečných párov
usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

nie sú povolené párové jazdy
a tréningy tanečných párov
usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

nie sú povolené párové jazdy
a tréningy tanečných párov
usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

povolený tréning vo dvojici

povolený tréning vo dvojici

povolený tréning vo dvojici

usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

výber cvičení s obmedzním
kontaktu smeč/blok

výber cvičení s obmedzním
kontaktu smeč/blok

výber cvičení s obmedzním
kontaktu smeč/blok

iba individuálne tance

iba individuálne tance

iba individuálne tance

jachting
krasokorčuľovanie
plavecké športy
pozemný hokej
rýchlokorčuľovanie
softbal
Squash
šerm
športy s lietajúcim
diskom
vysoké riziko I.
americký futbal
basketbal
florbal
futsal
hádzaná
korfbal
ľadový hokej
lakros
plavecké športy vodné pólo
rugby
volejbal
vysoké riziko II.
box
judo
karate
kickbox
taekwondo
pretláčanie rukou
thajský box
zápasenie
tanečný šport

usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

usmernenie pre plávanie v
samostatnej matici

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:

Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
3
MK
17.7
Schválené
07.05.2021

Stupeň
Návštevníci

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania
Podujatie len na sedenie.
Interiér 50 % kapacity a max 250
Exteriér 50 % kapacity a max 500

Kapacita a počet návštevníkov

Max 1000 exteriér, max 500 interiér

Podujatie len na sedenie.
Interiér 50 % kapacity a max 250
Exteriér 75% kapacity a max 500

Podujatie len na sedenie.
Interiér 50 % kapacity a max 250
Exteriér 50 % kapacity a max 500

Podujatia pre školopovinných maloletých alebo školské
skupiny nie sú povolené na území školského alebo
predškolského zariadenia. Maximálna kapacita sa riadi
aktuálne platným COVID automatom a len pre ustálenú
skupinu.
Interiérové kiná sú v tomto stupni na národnej úrovni pri
uloľnovaní zakázané, pri spríňované a na regionálnej úrovni
platia uvedené kapacitné obmedzenia.

Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón,
iné) s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať
Vstup na a odchod z podujatia rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a
sektormi
Interaktívna práca s publikom

Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s
publikom

Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón,
iné) s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať
rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a
sektormi

Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón,
iné) s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať
rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a
sektormi

Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s
publikom
Zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti a školských skupín tak, že medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,
pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v
každom druhom rade.
Zakázané

Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s
publikom
Zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti a školských skupín tak, že medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,
pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v
každom druhom rade.
Zakázané

II. stupeň varovania

Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom

Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s
publikom

Zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane
jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať alebo zabezpečiť
sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

Zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu
obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať alebo
zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

Zakázané

Zakázané

Oznamy

Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné
nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania
podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného
Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie)
nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania
je osoba povinná ostať v domácej izolácií; zverejniť na
podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby
prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
je osoba povinná zostať v domácej izolácií; zverejniť na
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby
a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk;
prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára uviesť informáciu o maximálnom možnom počte
a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk; návštevníkov. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a
viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev,
uviesť informáciu o maximálnom možnom počte
návštevníkov
.
pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s
oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť
účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné
nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania
podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie)
je osoba povinná ostať v domácej izolácií; zverejniť na
viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby
prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk;
uviesť informáciu o maximálnom možnom počte
návštevníkov. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a
viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev,
pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s
oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť
účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné
nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania
podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia
(napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná ostať v domácej izolácií; zverejniť na viditeľnom
mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby prejavia príznaky
akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk; uviesť informáciu
o maximálnom možnom počte návštevníkov. Rizikovým
skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s
chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a
metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a
tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už
zaočkovaných osôb.

Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné
nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania
podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie)
je osoba povinná ostať v domácej izolácií; zverejniť na
viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby
prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk;
uviesť informáciu o maximálnom možnom počte
návštevníkov. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a
viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev,
pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s
oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť
účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím
horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle
aktuálne platného nariadenia UVZ
Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia

Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím
horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle
aktuálne platného nariadenia UVZ
Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia

Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím
horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle
aktuálne platného nariadenia UVZ
Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia

Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím
horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle
aktuálne platného nariadenia UVZ
Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia

Evidencia počtu návštevníkov

Doprava na miesto podujatia
Dezinfekcia rúk

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón,
Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón, iné)
iné) s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať
s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať rozstupy 2
rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a
m pri presune medzi jednotlivými priestormi a sektormi
sektormi

Bez obmedzení

Predpredaj/predaj vstupeniek

Zakázané

Interiérové kiná sú v tomto stupni na národnej úrovni pri
uvoľnovaní zakázané, pri sprísňovaní a na regionálnej
úrovni platia uvedené kapacitné obmedzenia.

Státie obecenstva

Platobný styk

Zakázané

Podujatia pre školopovinných maloletých alebo školské
skupiny nie sú povolené na území školského alebo
predškolského zariadenia. Maximálna kapacita sa riadi
aktuálne platným COVID automatom a len pre ustálenú
skupinu.

Bez obmedzení

Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím
horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle
aktuálne platného nariadenia UVZ
Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia

IV. stupeň varovania

Podujatie len na sedenie.
Interiér 50 % kapacity a max 150
Exteriér 50 % kapacity a max 200

Sedenie obecenstva

Prekrytie horných dýchacích
ciest (rúško, respirátor)

III. stupeň varovania

V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy
platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál

V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy
platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo
emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od
ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického
vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ
údaje povinný zničiť
Odporúča sa individuálna doprava
zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo
emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od
ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického
vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ
údaje povinný zničiť
Odporúča sa individuálna doprava
zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo
emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od
ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického
vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ
údaje povinný zničiť
Odporúča sa individuálna doprava
zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk

Odporúča sa individuálna doprava
zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať
počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.
Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo
emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od
ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického
vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ
údaje povinný zničiť
Odporúča sa individuálna doprava
zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na
alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk

Všetok personál kultúrneho podujatia používa na
pracovisku tvárové rúško; nevzťahuje sa na umelecký
výkon, vytvoriť zóny pre jednotlivé súbory tak, aby
dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Všetok personál kultúrneho podujatia používa na
pracovisku tvárové rúško; nevzťahuje sa na umelecký
výkon, vytvoriť zóny pre jednotlivé súbory tak, aby
dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Všetok personál kultúrneho podujatia používa na
pracovisku tvárové rúško; nevzťahuje sa na umelecký
výkon, vytvoriť zóny pre jednotlivé súbory tak, aby
dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Všetok personál kultúrneho podujatia používa na pracovisku
tvárové rúško; nevzťahuje sa na umelecký výkon, vytvoriť
zóny pre jednotlivé súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej
interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z
jednotlivých súborov medzi sebou

Všetok personál kultúrneho podujatia používa na
pracovisku tvárové rúško; nevzťahuje sa na umelecký
výkon, vytvoriť zóny pre jednotlivé súbory tak, aby
dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonáva vlastnú
dezinfekciu rúk
Vyžaduje sa, platnosť testu v zmysle aktuálne platného
covid automatu

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonáva vlastnú
dezinfekciu rúk
Vyžaduje sa, platnosť testu v zmysle aktuálne platného
covid automatu

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonáva vlastnú
dezinfekciu rúk
Vyžaduje sa, platnosť testu v zmysle aktuálne platného
covid automatu

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonáva vlastnú
dezinfekciu rúk
Vyžaduje sa, platnosť testu v zmysle aktuálne platného covid
automatu

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonáva vlastnú
dezinfekciu rúk
Vyžaduje sa, platnosť testu v zmysle aktuálne platného
covid automatu

Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia

Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia

Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia

Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia

Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet
osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Organizátor je
povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt
návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia
a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí
uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť

Zamestnanci

Ochrana zamestnancov

Dezinfekcia rúk pre
zamestnancov
Testovanie na Covid-19
(zamestnanci a účinkujúci)
Prevádzkové opatrenia
Oznámenia

Stupeň

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

Vetranie

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného
množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod
opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v
ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním
a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime
núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať
germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu
priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré
organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného
množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod
opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v
ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním
a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime
núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať
germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu
priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré
organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného
množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod
opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v
ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním
a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime
núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať
germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu
priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré
organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného
množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod
opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v
ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a
odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime
núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať
germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu
priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré
organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného
množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod
opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v
ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním
a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime
núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať
germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu
priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré
organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Hygienické zariadenia

Odporúča sa aby boli vybavené tekutým mydlom s
dezinfekčným účinkom alebo mydlom a dezinfekčným
prostriedkom a papierovými utierkami. V prípade prítomnosti
sušiča rúk znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam.

Odporúča sa aby boli vybavené tekutým mydlom s
dezinfekčným účinkom alebo mydlom a dezinfekčným
prostriedkom a papierovými utierkami. V prípade prítomnosti
sušiča rúk znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam.

Odporúča sa aby boli vybavené tekutým mydlom s
dezinfekčným účinkom alebo mydlom a dezinfekčným
prostriedkom a papierovými utierkami. V prípade prítomnosti
sušiča rúk znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam.

Dezinfekcia dotykových plôch

priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

Musia byť vybavené tekutým mydlom s dezinfekčným
účinkom alebo mydlom a dezinfekčným prostriedkom a
papierovými utierkami. V prípade prítomnosti sušiča rúk
znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam. Vykonávať
pravidelnú dezinfeciu priestorov. Vysoko odporúčaná je
varianta taoliet so splachovacím zariadením.
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

Kostýmy, rekvizity, hudobné
nástroje

Zvýšená údržba a dezinfekcia

Zvýšená údržba a dezinfekcia

Zvýšená údržba a dezinfekcia

Zvýšená údržba a dezinfekcia

Zvýšená údržba a dezinfekcia

Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi
účinkujúcimi a divákmi - min. 2 m
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi
účinkujúcimi a divákmi - min. 2 m
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov
Konzumácia v interiéri; 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej
domácnosti; 2 metre rozostupy medzi stolmi; ohlásenie
príslušnému RÚVZ prevádzkovateľom cateringových služieb
72 hodín pred zahájením činnosti; občerstvenie v kinosále
možné
Bez obmedzení

Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi
účinkujúcimi a divákmi - min. 2 m
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov
Konzumácia v interiéri; 4 osoby pri stole alebo osoby z
jednej domácnosti; 2 metre rozostupy medzi stolmi;
ohlásenie príslušnému RÚVZ prevádzkovateľom
cateringových služieb 72 hodín pred zahájením činnosti;
občerstvenie v kinosále možné
Bez obmedzení

Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi
účinkujúcimi a divákmi - min. 2 m
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov
Konzumácia len v exteriéri, 2 metre rozostupy medzi stolmi;
občerstvenie v kinosále možnéohlásenie príslušnému RÚVZ
prevádzkovateľom cateringových služieb 72 hodín pred
zahájením činnosti;

Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi
účinkujúcimi a divákmi - min. 2 m
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

Áno, podľa potreby

Áno, podľa potreby

Áno, podľa potreby

Áno, podľa potreby

Áno, podľa potreby

Áno, podľa potreby

Odstupy - javisko a hľadisko
Dezinfekcia priestorov

Občerstvenie (bufety, raut,
stravovacie zariadenia)

Ohlásenie príslušnému RÚVZ prevádzkovateľom
cateringových služieb 72 hodín pred zahájením činnosti

Prestávky počas predstavenia Bez obmedzení
Skúšky/zhotovovanie
Áno, podľa potreby
záznamov a on-line prenos

Musia byť vybavené tekutým mydlom s dezinfekčným
účinkom alebo mydlom a dezinfekčným prostriedkom a
papierovými utierkami. V prípade prítomnosti sušiča rúk
znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam. Vysoko
odporúčaná je varianta taoliet so splachovacím zariadením.
priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových
plôch a priestorov

Konzumácia len v exteriéri, 2 metre rozostupy medzi stolmi;
ohlásenie príslušnému RÚVZ prevádzkovateľom
cateringových služieb 72 hodín pred zahájením činnosti

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Zakázané

Zakázané

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:

Semafor pre duchovnú službu
4
PKV
1
Schválené
07.05.2021

Stupeň

Monitoring
Rúško v interiéri v spoločných
priestoroch a na hromadných
podujatiach (HP) aj v exteriéri

Rúško / respirátor
FFP2

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

Rúško v interiéri a na HP aj
v exteriéri a, h

Rúško v interiéri a na HP aj
v exteriéri a, h

a, h

I. stupeň varovania
II. stupeň varovania
III. stupeň varovania
IV. stupeň varovania
Povinný respirátor v interiéri,
Povinný respirátor v interiéri
Povinný respirátor v interiéri
Povinný respirátor v interiéri
rúško v exteriéri s rozšírenými a rúško exteriéri s rozšírenými
a rúško v exteriéri s výnimkami a rúško v exteriéri s výnimkami
výnimkami a, h a pri
výnimkami a, h a pri vzdialenosti
a
a
a pri vzdialenosti 2 m
vzdialenosti 2 m
2m

Na státie max 50% kapacity, V interiéri len sedenie na 50% V interiéri len sedenie na 25%
na sedenie v interiéri aj
a v exteriéri 75% kapacity, od a v exteriéri 50% kapacity, od
Maximálne 25 osôb v interiéri
Hromadné podujatia exteriéri 75% od kapacity 1000 kapacity 500 v exteriéri, v 250
kapacity 500 v exteriéri, v
a 50 v exteriéri
(HP)
v exteriéri, v 500 interiéri
interiéri; na státie v interiéri
250 interiéri ; na státie v
Povinný zoznam účastníkov
Obmedzenia podľa plochy
100 a v exteriéri 250
interiéri 50 a v exteriéri 100
priestoru
Povinný zoznam účastníkov
Povinný zoznam účastníkov

Všeobecné
usmernenia

Podľa platných opatrení ÚVZ
SR, spev je povolený,
odporúčané prijímanie na
ruku, používanie
individuálnych kalíškov pri
prijímaní pod obojím.

Podľa platných opatrení ÚVZ
Podľa platných opatrení ÚVZ SR, spev nie je povolený (iba
SR, spev je povolený,
solo resp. profesionálne zbory,
prijímanie iba na ruku,
resp. podľa testovacej
používanie individuálnych
stratégie, prijímanie iba na
kalíškov pri prijímaní pod
ruku, používanie
obojím. Spev veriacich
individuálnych kalíškov pri
obmedziť na minimum,
prijímaní pod obojím. Bez
duchovný a organista spievať
spevu veriacich, duchovný
môže.
a organista spievať môže ak
je zaočkovaný.

Zbor môže spievať
s dodržiavaním opatrení (buď
očkovaní alebo testovaní
členovia), dezinfekcia pri
vstupe odporúčaná, tí, čo nie
sú očkovaní rúško.

Zbor môže spievať
s dodržiavaním opatrení (buď
očkovaní alebo testovaní
členovia), dezinfekcia pri
vstupe.

Obrady (sobáš, krst,
pohreb, a pod.)

Maximálne 6 osôb
Povinný zoznam účastníkov

Zakázané

Podľa platných opatrení ÚVZ
SR, spev nie je povolený (iba
sólo resp. max 10 členné
zbory s testom podľa
testovacej stratégie, prijímanie Podľa platných opatrení ÚVZ
iba na ruku, nie je možné
SR, bez spevu veriacich ako
prijímanie pod pod obojím pre
aj duchovných (duchovný
veriacich iba pre duchovného a organista spievať môže ak
(bez zdielania kalichov pri
je zaočkovaný).
viacerých koncelebrujúcich).
Bez spevu veriacich,
duchovný a organista spievať
môže ak je zaočkovaný.

Podľa platných opatrení ÚVZ
SR, bez spevu veriacich ako
aj duchovných (duchovný
a organista spievať môže ak
je zaočkovaný).

Podľa platných opatrení ÚVZ
SR, bez spevu veriacich ako
aj duchovných.
Dezinfekcia pri vstupe aj po
odchode

Prijímanie iba na ruku, nie je
Prijímanie iba na ruku, nie je
možné prijímanie pod obojím možné prijímanie pod obojím
pre veriacich iba pre
pre veriacich iba pre
duchovného (bez zdielania
duchovného (bez zdielania
kalichov pri viacerých
kalichov pri viacerých
koncelebrujúcich).
koncelebrujúcich).
Zbor nemôže spievať iba sólo Zbor nemôže spievať iba sólo
Duchovní ak je zaočkovaní tak
napr. organista
napr. organista
môže spievať a čítať bez rúška s dodržiavaním opatrení (buď s dodržiavaním opatrení (buď
ak dodržiava odstup aspoň 2
očkovaní alebo testovaní
očkovaní alebo testovaní
m
členovia), dezinfekcia pri
členovia), dezinfekcia pri
vstupe.
vstupe aj po odchode
Duchovní spev a čítanie
Duchovní spev a čítanie
s rúškom
s rúškom
Modlitebné knižky povolené
Bez modlitebných knižiek
Bez modlitebných knižiek
Obmedzená účasť v súlade
Obmedzená účasť v súlade
15m2 / osobu **2
s testovacou stratégiou
s testovacou stratégiou

Prijímanie iba na ruku, nie je
možné prijímanie pod obojím
pre veriacich iba pre
duchovného (bez zdielania
kalichov pri viacerých
koncelebrujúcich).

Zbor môže spievať
Zbor nemôže spievať resp. do
s dodržiavaním opatrení (buď
10 členov s dodržiavaním
očkovaní alebo testovaní
opatrení (buď očkovaní alebo
členovia), dezinfekcia pri
testovaní členovia),
vstupe.
dezinfekcia pri vstupe.

Duchovní ak je zaočkovaní tak Duchovní ak je zaočkovaní tak
Duchovní ak je zaočkovaní tak môže spievať a čítať bez rúška môže spievať a čítať bez rúška
môže spievať a čítať bez rúška ak dodržiava odstup aspoň 2 ak dodržiava odstup aspoň 2
m
m

Povolený so spevom

Maximálne 10 osôb
Povinný zoznam účastníkov

Povolený podľa HP so spevom Povolený podľa HP v súlade
zboru
s testovacou stratégiou

Zbor nemôže spievať

Duchovní spev a čítanie
s rúškom
Bez modlitebných knižiek
Max. 6 osôb, s výnimkou
pohrebov **2

Obrady (sobáš, krst,
pohreb, a pod.)

podľa všeobecných pravidiel
vyššie a pravidiel pre HP

Bohoslužby,
duchovná
a pastoračná služba

podľa všeobecných pravidiel
vyššie a pravidiel pre HP

Prvé sväté prijímanie
a birmovka (max 50/ skupinu
resp. podľa testovacej
stratégie), ROR

Prvé sväté prijímanie
a birmovka (max 25 detí/
skupinu) podľa testovacej
stratégie, ROR

Prvé sväté prijímanie
a birmovka len s testom (max
10 detí/ skupinu), ROR

podľa všeobecných pravidiel
vyššie a pravidiel pre HP

Duchovná služba alebo
individuálny rozhovor
v pastoračnom priestore
(spoveď, rozhovor, príprava)
**2

Duchovná služba alebo
individuálny rozhovor
v pastoračnom priestore
(spoveď, rozhovor, príprava)
**2

Zabezpečenie individuálneho
Zabezpečenie individuálneho
slávenia bohoslužieb za
slávenia za účelom online
účelom vysielania (online
vysielania bohoslužieb
bohoslužby) s obmedzeným
s obmedzeným počtom
počtom účastníkov prezenčne
účastníkov do 6 prezenčne *1
15m2 *1

Bohoslužby, pobyt
v sakrálnom priestore. Malé
biblické spoločenstvá: do 25
osôb v interiéri alebo 50 v
exteriéri

Pobyt v sakrálnom priestore
podľa *3

Individuálna duchovná služba Individuálna duchovná služba
*2: (napr. spoveď, rozhovor)
*2: (napr. spoveď, rozhovor)

/ 1 návštevník na 15m2 plochy. *5

Bohoslužby 1 návštevník na
15m2 plochy*4

Pobyt v sakrálnom priestore
alebo individuálny rozhovor
v pastoračnom priestore podľa
*3

Prvé sväté prijímanie
a birmovka – skupinovo sa
nerealizuje iba individuálne

*1 zabezpečenie preferenčne online prenosu bohoslužby – participujúca (veriaca) osoba (max. 6 participujúcich osôb vrátane duchovného) na individuálnej bohoslužbe za účelom online prenosu - podľa SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní
a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné, ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2.
Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak
neurčuje SDPT SARS-CoV-2; ROR, bez spevu, koncelebrujúci bez používania rovnakých predmetov napr. kalichov; prijímanie iba na ruku
*2 Individuálna duchovná a pastoračná služba – test, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak neurčuje
SDPT SARS-CoV-2; výnimka z testu: paliatívny a dlhodobo alebo ťažko chorí pacienti, bez možnosti testovania (napr. samostatne žijúci seniori, pacienti s duševným ochorením), ROR (obe strany ak je to možné – ak sa nejedná o paliatívneho
alebo ťažko chorého pacienta).
Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak
neurčuje SDPT SARS-CoV-2; ROR; do 30 min.
**2 duchovná a pastoračná služba: a) individuálna (spoveď, rozhovor) sa riadi *2; b) príprava napr. na sobáš, krst sa riadi *2; po dobu max. 30 min, s dodržiavaním ROR
*3 podmienky pre návštevu sakrálneho priestoru: test ako pri *2; liturgické úkony (napr. adorácia za/bez prítomnosti duchovného) sa riadia týmito pravidlami: 1 návštevník na 15m 2 plochy, dĺžka stretnutia/návštevy do 30 min., usmerňovanie
účastníkov, dodržiavanie ROR,
Pre zaočkované osoby alebo osoby po prekonaní COVID-19 do 180 dní od infekcie - pravidlá určené príslušnou vyhláškou ÚVZ SR (ak neurčuje vyhláška inak, tak možné za dodržania ROR, bez aktívneho infekčného ochorenia, s odstupom 2
metre od inej osoby s výnimkou členov jednej domácnosti)
*4 bohoslužby – nezaočkovaní účastníci (alebo tí, ktorí neprekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19) účasť s testom RT-PCR/LAMP podľa SDPT SARS-CoV-2, ROR.
Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak
neurčuje SDPT SARS-CoV-2;
*5 bohoslužby a malé biblické spoločenstvá – platí to isté ako *4, vhodné podporiť stretávanie len zaočkovaných členov spoločenstva, a ak sú zaočkovaní, nie je potrebné ROR.
HP – hromadné podujatia
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Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
5
MPSVaR
1
Schválené
07.05.2021
Stupeň ostražitosti I.
Stupeň ostražitosti II.
I. stupeň varovania
II. stupeň varovania
III. stupeň varovania
Monitoring
Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
ROR podľa platných opatrení

IV. stupeň varovania

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:
a) zamestnancov (ambulantných, terénnych a pobytových foriem) - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa skríningového a diagnostického protokolu MZSR pre testovanie SARSOpatrenia pre zabránenie
CoV-2 (SDPT SARS-CoV-2) a jeho časti - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a sociálnych službách*. Odporúčané očkovanie zamestnancov, resp. plne očkovaní bez nutnosti testovania.
b) dodávateľov externých služieb - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia u zamestnanca externej služby, testovanie zamestnanca externej služby podľa SDPT SARS-CoV-2*, zamestnanec externej
prenosu SARS-CoV-2 a
bezpečnosť pacienta a klienta v služby, ktorý je plne očkovaní bez nutnosti testovania,
c) návštevy a doprovodu klientov v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa SDPT SARS-CoV-2*, podrobne v špeciálnom
sociálnych službých
usmernení "Postupy pre zabezpečenie návštev v ZSS podľa COVID AUTOMATu"
(pobytového, ambulantného,
d) klientov sociálnych služieb - odporúčané očkovanie klientov, resp. plne očkovaní klienti bez nutnosti testovania. Tam kde nie je možné očkovanie klientov (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie,
terénneho typu)
postupovať v testovaní podľa SDPT SARS-CoV-2*, realizácia zdravotno-sociálnych štandardných postupov v prevencii a liečbe ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa
štadnardných ošetrovateľských a klinických postupov v soc.službách
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
Pobyt klienta SS mimo ZSS (ak
sa jedná o pobyt v ústavnom
zariadení napr. hospitalizácia,
kúpele; prirodzené prostredie
alebo v prípade ak absolvoval inú
aktivitu pri ktorej nebolo dodržané
nosenie rúška/ respirátora okrem
lekárskeho vyšetrenia a ošetrenia
napr. u zubára)
Pobyt klienta SS mimo ZSS krátky pobyt mimo ZSS (úradné
inštitúcie, jasle, predškolské a
školské zariadenia,
zamestnanie)

Spoločenské aktivity (v ZSS)

Športové aktivity

a

postup podľa platných opatrení a štandardného postupu pre zabránenie prenosu SARSCoV-2 v sociálnych službách

izolácia po dobu najmenej 8 dní a následné testovanie podľa SDPT SARS-CoV-2* (ak nemá výnimku ), sledovanie
klinického stavu (príznakov infekčného ochorenia - podľa štandarndého postupu), počas izolácie bez návštev b

postup podľa platných opatrení a štandardného postupu pre zabránenie prenosu SARSCoV-2 v sociálnych službách

sledovanie klinického stavu (príznakov infekčného ochorenia - podľa štandarndého postupu) a podľa postupu platných
opatrení a štandardného postupu pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych službách

v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa SDPT SARSCoV-2*

do 10 osôb vrátane
zamestnancov a klientov v
súlade s prevádzkovým
poriadkom a podľa SDPT
SARS-CoV-2*

preferovať individuálne
aktivity, max. 2 členovia
max. 1 rodina resp. do 6 osôb, vrátane zamestnancov a klientov v súlade s prevádzkovým
rodiny, zamestnancov,
poriadkom a podľa SDPT SARS-CoV-2*, preferované aktivity mimo izby (ideálne v
klientov zariadenia v súlade s
exteriéry)
prevádzkovým poriadkom a
podľa SDPT SARS-CoV-2*

bez obmedzenia

povolené bez obmedzení v
ZSS, s ROR obmedzeniami
mimo ZSS (napr. športové
skupiny zložené okrem
klientov ZSS aj z členov
miestnej komunikty)

individuálne alebo s trénerom individuálne alebo s trénerom
malé uzatvorené skupinky zo malé uzatvorené skupinky zo
alebo zodpovedným
alebo zodpovedným
ZSS max 10 osôb
ZSS max 6 osôb
zamestnancom
zamestnancom

bez obmedzenia

Stupeň

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

malé spoločenstvá do 10
osôb, bohoslužba
neobmedzene pre osoby zo
ZSS, obmedzenia podľa
COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo
ZSS

malé spoločenstvá do 6 osôb,
bohoslužba neobmedzene
pre osoby zo ZSS,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

individuálna duchovná a
pastoračná služba, malé
individuálna duchovná a
spoločenstvá, bohoslužba do pastoračná služba
6 ľudí zo ZSS

Duchovná služba

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

Sociálne právne a iné odborné
poradenstvo

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

individuálne v ZSS,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

individuálne v ZSS a iba
nevyhnutné mimo ZSS,
uprednostniť použitie
informačnej technológie

individuálne v ZSS a iba
nevyhnutné mimo ZSS,
uprednostniť použitie
informačnej technológie

individuálne v ZSS a iba
nevyhnutné mimo ZSS,
uprednostniť použitie
informačnej technológie

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

individuálna služba v ZSS
resp. v domácom prostredí
(TSS) v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* a platnými
opatreniami pre služby

individuálna služba v ZSS
resp. v domácom prostredí
(TSS) v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* a platnými
opatreniami pre služby

individuálna služba v ZSS
resp. v domácom prostredí
(TSS) v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* a platnými
opatreniami pre služby

individuálna služba v ZSS
resp. v domácom prostredí
(TSS) v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* a platnými
opatreniami pre služby

bez obmedzenia

bez obmedzenia

bez obmedzenia na základe
bez obmedzenia, obmedzenia
indikácie ak sa dá
podľa COVID automatu/
uprednostniť individuálne
platných opatrení pre službu
resp nevyhnutná asistencia,
mimo ZSS
masáže iba v ZSS c, d

bez obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia,
masáže iba v ZSS c, d

bez obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia,
masáže iba v ZSS c, d

bez obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia,
masáže iba v ZSS c, d

bez obmedzení podľa
prevádzkového poriadku

podľa vyhodnotenia
bez obmedzení v súlade s
bez obmedzení v súlade s
poskytovateľa sociálnej
platnými opatreniami a podľa platnými opatreniami a podľa služby v súlade s platnými
prevádzkového poriadku
prevádzkového poriadku
opatreniami a podľa
prevádzkového poriadku

podľa vyhodnotenia
poskytovateľa sociálnej
služby v súlade s platnými
opatreniami a podľa
prevádzkového poriadku

na izbách aj v iných
priestoroch ZSS iba
nebyhnutné v súlade s
platnými opatreniami a podľa
prevádzkového poriadku,
viesť zoznam osôb po dobu
30 dní

na izbách aj v iných
priestoroch ZSS iba
nebyhnutné v súlade s
platnými opatreniami a podľa
prevádzkového poriadku,
viesť zoznam osôb po dobu
30 dní

bez obmedzenia
poskytovania SS klientom v
ZSS (iba v počte do 6
klientov). Externé služby v
ZSS resp. poskytované
klientom mimo ZSS podľa
platných opatrení.

Individuálna SS bez
obmedzenia poskytovania
klientom v ZSS. Možné malé
skupinové aktivity SS do 6
soôb. Externé služby v ZSS
resp. poskytované klientom
mimo ZSS iba v nevyhnutnom
rozsahu podľa platných
opatrení.

Individuálna SS bez
obmedzenia poskytovania
klientom v ZSS. Externé
služby v ZSS resp.
poskytované klientom mimo
ZSS iba v nevyhnutnom
rozsahu podľa platných
opatrení.

Služby skrášlovania tela
(kaderníčka, holič, podiater a
pod.)

Zdravotné služby (v aj mimo
ZSS/ TSS, vrátane fyzioterapie,
masáží)

Dodávateľské, revízne,
rekonštrukčné a stavbárske
práce

Sociálne služby pobytového
typu

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

bez obmedzenia
poskytovania SS klientom v
ZSS (iba v počte do 10
klientov). Externé služby v
ZSS resp. poskytované
klientom mimo ZSS podľa
platných opatrení.

Stupeň

Sociálne služby ambulantného
typu

Terénne sociálna služba

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia,
obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
Individuálna SS v
Individuálna SS v
(PPK) podľa rozsahu potrieb
prirodzenom prostredí klienta prirodzenom prostredí klienta
klienta a možné je
(PPK) podľa rozsahu potrieb (PPK) podľa rozsahu potrieb
poskytovanie SS v ZSS
klienta a prezenčné
klienta a prezenčné
prezenčne - individuálne
poskytovanie SS v ZSS pre poskytovanie SS v ZSS pre
alebo v malých skupinkách
nezaočkovaných v
nezaočkovaných v
do 6 klientov pre
skupinkách do 6 klientov
skupinkách do 6 klientov
nezaočkovaných podľa
(podľa platných opatrení a v (podľa platných opatrení a v
platných opatrení a v súlade s
súlade s SDPT SARS-CoV- súlade s SDPT SARS-CoVSDPT SARS-CoV-2*, pre
2*), pre zaočkovaných 75% 2*), pre zaočkovaných 50%
zaočkovaných podľa
kapacity ZSS e
kapacity ZSS e
prefencie klienta avšak nie
viac ako 50% kapacity ZSS

bez obmedzenia

obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo PPK

obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení
pre službu mimo PPK

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
(PPK) podľa platných
opatrení a v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* e

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
(PPK) podľa platných
opatrení a v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* e

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
(PPK) podľa platných
opatrení a v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* e

Vysvetlivky:
a

ak sa jedná o klienta s ukončeným očkovaním a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme (poznámka: u niektorých klientov bude podaná iba 1 dávka, u iných 2 dávky rozhodne o tom lekár očkovacieho centra) a klienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (počas 180 dní od prekonania ochorenia, ak ošetrujúci lekár neurčí inak)
b
ak sa jedná o paliatívneho alebo zomierajúceho klienta návštevy sú povolené rovnako ako pre klientov s výnimkov po 14 dní po ukončení očkovania resp. prekonaní ochorenia počas 180 dní
c
u mobilných klientov z viaclôžkovej izby preferencia služieb mimo obytnej izby (v miestnosti určenej pre službu)
d
ak klient alebo zamestnanec externej služby nie je zaočkovaný, musia byť obidvaja bezprostredne pred výkonom otestovaní
e
ak klient alebo zamestnanec nie je zaočkovaný, je testovaný podľa SDPT SARS-CoV-2
TSS - terénna sociálna služba
*SDPT SARS-CoV-2 - testovanie podľa skríningového a diagnostického protokolu MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 (SDPT SARS-CoV-2) a jeho časti - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a v sociálnych službách
PPK - prirodzené prostredie klienta

IV. stupeň varovania

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
(PPK) resp. pomocou
informačných technológií
podľa rozsahu potrieb klienta.
Poskytovanie SS mimo PPK
s doprovodom podľa platných
opatrení a v súlade s SDPT
SARS-CoV-2*

Individuálna SS v
prirodzenom prostredí klienta
(PPK) podľa platných
opatrení a v súlade s SDPT
SARS-CoV-2* e

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Stupeň
Všeobecné zásady
"balíčka ochrany
pred SARS-CoV-2"
Opatrenia pre
zabránenie
prenosu SARSCoV-2 a
bezpečnosť
pacienta a klienta
v ZSS
Návštevy v ZSS

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu
6
MPSVaR
1
Schválené
07.05.2021
Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

ROR podľa platných opatrení

ROR podľa platných opatrení

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:
a) návštevy a doprovodu klientov v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa platného SDPT SARS-CoV-2* podľa časti o testovaní v ZSS a sociálnych
službách*, čestné prehlásenie o zdravotnom stave, o tom, že osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá dodržiavať domáciu izoláciu. Čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze v prípade ak nie je zaočkovaný 14. dní od dávky
uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2 alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19. Návšteva, doprovod klienta - plne očkovaní bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2*)
b) klientov sociálnych služieb - odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie, testovanie podľa platného SDPT SARS-CoV-2* podľa časti o testovaní v ZSS a sociálnych službách, realizácia
zdravotno-sociálnych štandardných postupov v prevencii a liečbe ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa štadnardných ošetrovateľských a klinických postupov v soc.službých. Plne očkovaní klienti
bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2*)
Návštevy v obmedzenom režime
Povolené s obmedzeniami
Povolené bez obmedzenia
Povolené bez obmedzenia
Návštevy u všetkých klientov s potrebou testovania (podľa SDPT
SARS-CoV-2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe
pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o
prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek

Návštevy v ZSS

bez obmedzení resp. v súlade s
SDPT SARS-CoV-2*

Preferovaný typ
návštev

Návštevy možné aj na izbách resp. Návštevy možné aj na izbách
v interieri
resp. v interéri

Preferencia návštev u
chodiacich klientov v
návštevnej miestnostia a za
pekného počasia v exteriéri.
Možné návštevy aj v interéri

Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, čo prekonali COVID-19 (v
čase 180 dní od prekonania) majú povolené neobmedezné návštevy podľa prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní
alebo neprekonali COVID-19 môžu mať návštevu aj v prípade, že zdravotný stav klienta nie je zhoršený. Buď klient alebo aspoň
jeho/jej návšteva (podľa závažnosti stavu a rozhodnutia lekára alebo v neprítomnosti lekára riaditeľa ZSS) mať negatívny výter podľa
SDPT SARS-CoV-2*. Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa SDPT SARS-CoV-2* pri vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o
kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek.

Preferencia návštev u chodiacich klientov v návštevnej miestnostia a za pekného počasia v exteriéri

Poznámky:
*SDPT SARS-CoV-2 - testovanie podľa skríningového a diagnostického protokolu MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 (SDPT SARS-CoV-2) a jeho časti - testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a sociálnych službách

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:

Semafor dopravy a cestovného ruchu
7
MDaV
1
Schválené
07.05.2021

Stupeň

Monitoring
Rúško v interiéri v spoločných
priestoroch a na hromadných
podujatiach (HP) aj v exteriéri
a, h

Rúško / respirátor
FFP2

Obmedzenie pohybu

Hromadné podujatia
(HP)

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

Rúško v interiéri a na HP aj v
exteriéri a, h

Rúško v interiéri a na HP aj v
exteriéri a, h

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

Bez obmedzenia

Na státie max 50% kapacity,
na sedenie v interiéri aj
exteriéri 75% do 1000 osôb v
exteriéri, do 500 v interiéri

V interiéri len sedenie na 50%
a v exteriéri 75% kapacity, do
500 osôb v exteriéri, do 250 v
interiéri; na státie v interiéri
100 a v exteriéri 250

Obmedzenia podľa
príslušného semaforu d

Obmedzenia podľa
príslušného semaforu d

I. stupeň varovania
II. stupeň varovania
III. stupeň varovania
IV. stupeň varovania
Povinný respirátor v interiéri Povinný respirátor v interiéri a
Povinný respirátor v interiéri a
rúško v exteriéri s rozšírenými rúško exteriéri s rozšírenými
Povinný respirátor v interiéri a
rúško v exteriéri s výnimkami a
výnimkami a, h
výnimkami a, h
rúško v exteriéri s výnimkami a
a pri vzdialenosti 2 m
a pri vzdialenosti 2 m
a pri vzdialenosti 2 m
Obmedzený pohyb s
výnimkami od 5h00 do 1h00 b
Obmedzený pohyb s
Obmedzený pohyb s
výnimkami od 21h00 do 5h00 výnimkami od 21h00 do 5h00
Obmedzenie neesenciálneho
Bez obmedzenia
cestovania
Obmedzenie neesenciálneho Obmedzenie neesenciálneho
cestovania
cestovania
Zákaz cestovania medzi
okresmi

V interiéri len sedenie na 25% Maximálne 25 osôb v interiéri
a v exteriéri 50% kapacity, do
a 50 v exteriéri
500 osôb v exteriéri, do 250 v
interiéri; na státie v interiéri 50 Kultúrne, športové, cirkevné
a v exteriéri 100
podujatia a iné podujatia
podľa semaforu dopravy a
Obmedzenia podľa
cestovného ruchud
príslušného semaforu d
schváleného vládou SR

Maximálne 10 osôb
Kultúrne, športové, cirkevné
podujatia a iné podujatia
podľa semaforu dopravy a
cestovného ruchud
schváleného vládou SR

Maximálne 6 osôb
Zakázané
Povinný zoznam účastníkov

Obmedzenia podľa plochy
priestoru

Povinný zoznam účastníkov

Povinný zoznam účastníkov

Povinný zoznam účastníkov

Autoškoly

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Letecký výcvik

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Školenie a kurzy
súvisiace s výkonom
práce v doprave, ktoré
sa uskutočňujú na
základe zákona

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Prezenčná forma

Dištančná forma

Hygienické opatrenia

Obmedzenie kapacity.
Kabínky s kapacitou do 10
osôb iba členovia 1
domácnosti. S väčšou
kapacitou max 50%

Obmedzenie kapacity.
Kabínky s kapacitou do 10
osôb iba členovia 1
domácnosti. S väčšou
kapacitou max 25%

Obmedzenie kapacity.
Kabínky s kapacitou do 10
osôb iba členovia 1
domácnosti. S väčšou
kapacitou max 25%

Otvorené vleky (bez
kabínkových lanoviek)

Zakázané

Max. 10 osôb alebo min. 15
m2/ osobu

Zakázané

Zakázané

Zakázané

Lanové dráhy

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

Hygienické opatrenia

Max. 50% kapacity na 1 sektor
Max. 30% kapacity na 1
Max. 50% kapacity na 1 sektor
resp. max. počet osôb do
sektor
resp.max. počet osôb do 500
1000
resp. max. počet osôb do 500

Povinný zoznam účastníkov

Dištančná forma

Umelé vodné plochy
(bazény a plavárne)

Bez obmedzenia

Reštaurácie

Bez obmedzenia

Max. 10 osôb
Organizované skupiny podľa
športového automatu

Max. 10 osôb
Organizované skupiny podľa
športového automatu

Max. 6 osôb

Zakázané

V interiéri 6 osôb pri stole
V interiéri 4 osoby pri stole
alebo osoby z jednej
alebo osoby z jednej
Okienkový predaj, terasy, 2
domácnosti, 2 metre rozostupy domácnosti, 2 metre rozostupy metre rozostupy medzi stolmi
medzi stolmi
medzi stolmi

Okienkový predaj, terasy, 2
metre rozostupy medzi stolmi

Okienkový predaj (zachovaný
zostáva aj rozvoz)

Okienkový predaj (zachovaný
zostáva aj rozvoz)

Max. 50% kapacity

Max. 30% kapacity

Bez využívania spoločných
priestorov, ubytovanie zo
Bez využívania spoločných
Ubytovanie zo spoločnej
spoločnej domácnosti max 2
priestorov, ubytovanie zo
domácnosti max 2 dospelé
dospelé osoby na 1 izbe
spoločnej domácnosti max 2
Zakázané okrem karanténnych
osoby na 1 izbe alebo
alebo členovia 1 domácnosti v
Hygienické odporúčania a
Hygienické odporúčania a
Hygienické odporúčania a
dospelé osoby na 1 izbe
zariadení a ubytovanie v
členovia 1 domácnosti v
samostatnej izbe
Ubytovacie zariadenia reštaurácie a wellnes podľa
reštaurácie a wellnes podľa
reštaurácie a wellnes podľa
alebo členovia 1 domácnosti v
súvislosti s výkonom
samostatnej izbe
príslušných odporúčaní vyššie príslušných odporúčaní vyššie príslušných odporúčaní vyššie
samostatnej izbe
povolania, ubytovanie
Ubytovanie dlhodobého
dlhodobého charakteru
Reštaurácie a wellness podľa
charakteru
Reštaurácie podľa podmienok
podmienok pre reštaurácie
pre reštaurácie
Reštaurácie podľa podmienok
pre reštaurácie

Názov:
Príloha číslo:
Gestor:
Verzia:
Stav:
Dátum:
Stupeň
Všeobecné zásady
"balíčka ochrany
pred SARS-CoV-2"
Opatrenia pre
zabránenie
prenosu SARSCoV-2 a
bezpečnosť
pacienta a klienta
v ÚZZ

Postupy pre zabezpečenie návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach (ÚZZ) podľa COVID AUTOMATu
9
MZ
1
Schválené
07.05.2021
Monitoring
ROR podľa platných opatrení

Preferovaný typ
návštevy

ROR podľa platných opatrení

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.), interné protokoly pre vyšetrenia, liečbu,
procedúry a ubytovanie pacientov v ÚZZ (v súlade s príslušný štandardným postupom MZSR)

Návštevy u pacientov v inom ako terminálnom štádiu ochorenia: Postup podľa prevádzkového poriadku oddelenia resp ÚZZ so zameraním na zvýšený dohľad pri návštevách pacientov podľa štandardných postupy pre výkon prevencie prenosu
SARS-CoV-2. U návštev a doprovodu pacientov v ÚZZ (doprevádzanie na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony) sa vyžaduje sledovanie nasledujúcich relevantných oblastí: príznaky akútneho infekčného ochorenia (anamnéza resp. reportovanie
resp. meranie teploty dopprovodu), testovanie podľa platného SDPT SARS-CoV-2* podľa časti o testovaní v ÚZZ*, čestné prehlásenie o zdravotnom stave, o tom, že osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá dodržiavať domáciu izoláciu a
o cestovateľskej anamnéze v prípade ak nie je zaočkovaná (14. dní od dávky ukončujúcej očkovanie proti SARS-CoV-2) alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19. Plne očkované osoby sú bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje SDPT
SARS-CoV-2*).
Návštevy u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia: ak majú výnimku z testovania, tak bez testu, ak nemajú ukončené očkovanie alebo neprekovali ochorenie počas posledných 180 dní a nemajú možnosť otestovať sa z dôvodu "rizika z
omeškania" sa odporúča plné OOP (minimálne plášť, respirátor FFP2, prípadne štít v závislosti od rizika a epidemiologickej situácie na oddelení resp. ÚZZ, resp. miesta odkial návšteva prichádza), dezinfekcia a záznam o návštevách pri
umierajúcom (tento záznam je súčasťou zdravotnej dokumentácie a denného dekurzu pacienta). Ak to čas dovoľuje tak v I.-IV. stupni varovania pre neočkovaných testovanie podľa platného SDPT SARS-CoV-2* podľa časti o testovaní v ÚZZ
(PCR alebo LAMP test), štandardné postupy pre výkon prevencie prenosu SARS-CoV-2 v súlade s prevádzkovým poriadkom ÚZZ. Plne očkovaní bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2*)
Povolené bez obmedzenia

Návštevy v ÚZZ

Stupeň ostražitosti I.

bez obmedzení resp. v súlade s
SDPT SARS-CoV-2* resp. podľa
odporúčania miestne príslušného
RÚVZ alebo nemocničného
hygienika

Povolené bez obmedzenia

Návštevy v obmedzenom režime

Návštevy resp. osoby po ukončení očkovania (s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2) a osoby, po prekonaní
Návštevy sa preukazujú negatívnym testom (podľa SDPT SARS- COVID-19 (v čase 180 dní od ochorenia) majú povolené návštevy podľa prevádzkového poriadku. Návštevy, ktoré nie sú zaočkovaní
CoV-2* resp. podľa odporúčania miestne príslušného RÚVZ
alebo neprekonali COVID-19 sa musia (pokiaľ sa nejedná o terminálnu fázu ochorenia a nie je časovo dostupná možnosť otestovať sa alebo nemocničného hygienika) pri vstupe pokiaľ nemajú
pre "riziko z omeškania resp. - podľa závažnosti stavu rozhodne službukonajúci lekár, primár oddelenia alebo riaditeľ ÚZZ) preukázať
potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID- negatívnym výsledkom testu podľa SDPT SARS-CoV-2* (najviac 72 hod starým RT-PCR alebo LAMP testom). Návštevy sa preukazujú
19 podľa platných výnimiek
negatívnym testom podľa SDPT SARS-CoV-2* pri vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID19 podľa platných výnimiek
Možné návštevy aj na izbe

Preferencia návštev u chodiacich klientov v návštevnej miestnosti mimo izieb kde je viac pacientov

Poznámky:
*SDPT SARS-CoV-2 - testovanie podľa skríningového a diagnostického protokolu MZSR pre testovanie SARS-CoV-2 (SDPT SARS-CoV-2) a jeho časti - testovanie SARS-CoV-2 v ústavných zdravotníckych zariadeniach (ÚZS)

