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Stupeň Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia 

7 dňová incidencia 
Rast: (0-10) Rast: (10-50) Rast: (50-150) Rast: (150-250) Rast: > = 250 
Pokles: (0-20) Pokles: (20-150) Pokles: (150-300) Pokles: (300-500) Pokles:  >  500  

Stupeň Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia 
 

Rúško/ respirátor 
FFP2 

Rúško v interiéri a na 
hromadných 
podujatiach (HP) aj 
v exteriéri i'ii 

Rúško v interiéri a na 
HP aj v exteriéri 1'2 

Povinný respirátor 
v interiéri a rúško 
v exteriéri na HP 
s rozšírenými 
výnimkami  1'2 a pri 
vzdialenosti do 2m 

Povinný respirátor 
v interiéri a rúško 
v exteriéri s výnimkami 1 
a pri vzdialenosti do 2 m 

Povinný respirátor 
v interiéri a rúško 
v exteriéri 
s výnimkami 1 

Obmedzenie pohybu 

Bez obmedzenia Bez obmedzenia Bez obmedzenia Obmedzený pohyb 
s výnimkami od 21:00 
hod. do 5:00 hod. 
(nevyhnutnosť 
núdzového stavu) 
 
Obmedzenie 
neesenciálneho 
cestovania 
(nevyhnutnosť 
núdzového stavu) 

Obmedzený pohyb 
s výnimkami od 5:00 
hod. do 1:00 hod. iii 
(nevyhnutnosť 
núdzového stavu) 
 
Obmedzenie 
neesenciálneho 
cestovania 
(nevyhnutnosť 
núdzového stavu) 
 
Zákaz cestovania 
medzi okresmi 
(nevyhnutnosť  
núdzového núdzového 
stavu) 
 

Návštevy ZSSiv v 

Kompletne 
zaočkovaní: 
Povolené, bez 
obmedzenia. 
 

Kompletne 
zaočkovaní: 
Povolené, bez 
obmedzenia. 
 

Kompletne 
zaočkovaní: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  

Kompletne zaočkovaní: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
 

Kompletne 
zaočkovaní: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
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OTP: 
Povolené bez 
obmedzenia. 
 

OTP: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
 

OTP: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
 

OTP: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
 

OTP: 
Povolené po súhlase 
zriaďovateľa  alebo 
riaditeľa.  
 

 

                                                           
i Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzr.sk 
ii Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a ďalšie 
uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných 
dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzr.sk 
iii Obmedzení pohybu podľa špeciálnych usmernení/ uznesení vlády a vyhlášky HH) 
iv Návštevy sa riadia semaforom pre návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach a semaforom pre návštevy v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), 
sociálne služby sú usmerňované dokumentom: „ Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS/CoV-2 
prenosu.“ 
v Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: sprievod, návšteva, paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom. 


