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FORMULÁCIE A SKRATKY
a skratky:
r
osoba (napr. zákonný zástupca), ktorá má
alebo v pestúnskej starostlivosti. Práva a povinnosti,
vz
.

osobnej starostlivosti
, sa rovnako

iak
druhov
výchovnovýchovného poradenstva a prevencie,

i

výchovné zariadenie,
,

,
CPPPaP
-

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
-pedagogického poradenstva.
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ÚVOD
manuálu
je
zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
Stanovuje základné prevádzkové podm
protiepidemických opatrení a

a
-

.

y, výskumu a
m
na základe platných zákonov, uznesení
ok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu
verejného zdravotníctva SR. S
zákonných povinností a odborných
í
-19. V prípade
potreby,
s miestne
1
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva .
Aktuálna verzia manuálu je platná a
po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia
na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.
Manuál

materské, základné a stredné
,
a

zariadenia (
,
a
)
. Manuál sa
zapísaných v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. V
postupy
ú na konkrétny druh
explicitne uvedené.

CPPPaP
,
je to v manuáli

a

ariadeniach
a
í
ministerstvu aktuálne
informácie o vývoji epidemiologickej situácie v
ministerstvo pripravilo
online formulár, ktorý je zverejnený na webovom sídle: www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
povinný
prostredníctvom online formulára ministerstvu:
a)
b) bezodkladne
otázky a
www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

informácie o situácii v

dôvodu výskytu COVID-19.

, ktoré sú rovnako zverejnené na webstránke

online vysielania na
facebookovej stránke ministerstva (live stream) v pravidelných intervaloch od 19. augusta.
Informácie o
v

. V záujme
aktuálne pracovné emailové adresy.

Zoznam
mieste
príslušných
RÚVZ
sa
nachádza
na
konci
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
1

manuálu,

alebo

nasledovnom

linku:
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U
2021/2022
ÚHRADA
NÁKLADOV

BEZ-

doplnkové
ochorenia COVID-19:
a
- 5€ na zamestnanca + 150€ na kolu,
- základné,
a
- 5€ na iaka a zamestnanca.
Nemusia o
.
trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane
víkendov a sviatkov)
predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
.

v
majú
od 23. 8. 2021,
do 26. 8. 2021 do 10:00,
NÁSTUP DO
- distribúcia testov do
: od 30. 8. 2021 (
a zberu testov si
,
lách alebo doma): od 2. 9. do 5. 9. 2021 (výsledok do 72 hod.).
aj tí, ktorí prekonali COVID-19.
(vrátane 8,
iálnych.
).
domácom prostredí
pondelok a
ráno pred
:
prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie,
o
: od 23. 8. 2021,
DOMÁCE
cez okresný úrad v sídle kraja pred nás
do 26. 8. 2021,
SAMOod 30. 8. 2021
).
TESTOVANIE V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom
a
:
- kontaktuje detského lekára, ktorý mu
,
ozitívny výsledok Ag testu.
aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.
nemá výnimku z karantény
vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:
PROTILÁTKY osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
- po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.
bude

jednotlivých triedach, nie v
-19, pôjdu

karantény)
nimku
z
-19), v tejto triede nedôjde k
u
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v
. Jeho
V TRIEDACH
osoba v domácnosti
a nepotvrdí ochorenie COVID-19.
detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v
VÝNIMKY -19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
-19.
Z KARANTÉNY výnimku z
Oznámenie o výnimke z karantény
oha
.
.
OSPRAVEDLNENIE
z dôvodu ochorenia
DOCHÁDZKY detského lekára, v
, prípadne
regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o
triede
detského
lekára. Ak

P

Ak sa v
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OCHORENIE COVID-19
Ochorenie COVID-19 j
prenosom
komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným
povrchom alebo predmetom a
Príznaky ochorenia COVID-19
- akútne: zadýchavanie, tlak a
a
- zriedkavé:
.
2

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19
a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2.
3.
4.
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochoren
.
osobou pozitívnou na COVIDobdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov
na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
po úzkom kontakte
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2.
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
Sputnik V)
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1.
(Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1.
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.
V
alebo zamestnanec
karantény, o
zamestnancovi, aby o tom i
formuláru Oznámenie
o výnimke z karantény ríloha
). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19
v
bezodkladne
osoby, ktoré neprekonali COVID19 a
, a
zamestnancov, ktorí n
Anonymizované údaje o výnimkách z
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COVID AUTOMAT A
COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR.
je systém pre monitorovanie epidémie v

COVID Automat
COVID Automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických
opatrení v závislosti od in
-19 v SR. Úlohou COVID Automatu
. Aktuálny COVID Automat je dostupný
na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/.
COVID Automat
regionálne

v súvislosti s COVID-19
v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne
vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.

COVID Automatu
,v

konkrétnych okresoch.

okresov.

Monitoring

na základe
písomného vyhlásenia
o bezpríznakovosti:
písomného vyhlásenia
o bezpríznakovosti:

jedálne,

jedálne,
- zdravotnícke odbory,
výkon praxe 5+1

jedálne,
- zdravotnícke
odbory, výkon praxe,

písomného vyhlásenia
o bezpríznakovosti:

písomného vyhlásenia
o bezpríznakovosti:

zdravotnícke odbory,
výkon praxe 5 + 1

- zdravotnícke odbory,

Bez
obmedzení*

individuálne: jazykové
obmedzením:

s obmedzením: jazykové

alebo
do 400 osôb s OTP
alebo 1000 osôb plne

obmedzením:
do 20 osôb alebo do
20 osôb s OTP alebo 60
40 osôb s OTP alebo 120
aných

Internáty

Internáty
Internáty

s
s
OTP

jazykov

Internáty

dôrazne
dôrazne

s
s
OTP
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je koncipovaný
epidemiologickú situáciu v
zelenej,
a
.
bude sa

álnu
zadefinovaný v troch úrovniach
U
triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

len

- nie je

-19,

--19.
.

predstavuje stav, kedy bola v
1 osoba
-19.

na COVID-19 vyskytla

-19, ak ide o
.

z
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TESTOVANIE NA
V záujme zachovania zdravia a

i

a

-19.

v
a v domácom prostredí.

kloktacími
-19.

Kloktacie testy
R testovania kloktacími
testami.
1.

od 23. 8. 2021, a to prostredníctvom

testov v
v domácom prostredí sú uverejnené na
webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.
2.
prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj do 26. 8.
2021 do 10:00.
3. Distribúcia testov do
od 30. 8. 2021 (
zberu testov
si
).
4. Testovanie kloktacími PCR testami (v
lebo v domácom prostredí) prebehne
od 2. 9. do 5. 9. 2021 v
.
5. Výsledok PCR testu
do 72 hodín od zozbierania testov
.

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/
samotestovania Ag testami (vid

názií
).
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Domáce samotestovanie
V
Ag testami v domácom prostredí.
základnej, strednej a
dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.
aj tí, ktorí
prekonali ochorenie COVID-19.
Pri vyk
Ministerstvom zdravotníctva SR.

návodu zverejneného

v pondelok a
ráno pred nástupom do
prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.
Postup pre získanie sady testov na domáce samotestovanie:
1.
samotestovanie od 23. 8. 2021.
2.
testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26. 8. 2021.
3. kola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
4. Následne
proti podpisu, o presnom termíne distribúcie
V

:
1.
2.
3.
k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
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OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19
Opatrenia smerujú
a sú

Úradu verejného zdravotníctva SR
-

je opatrením na obmedzenie priestorovej distribú
Výnimku z
majú deti do 6 rokov, deti v
av
,
hami autistického
spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a
a ich pedagógovia.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie
skupinových aktivít.
Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

adu verejného zdravotníctva SR.
demických opatrení
doplnkové
protiepi
, a pod.) v
2021/2022.
z prevádzkového normatívu, ako aj prebytkové zdroje zo vzdelávacích poukazov.
03 Z.z. o financovaní
zariadení
a) Pre základné a
€,
€.
b)
-

:
150 € na materskú kolu,
€.

c)
5 €,
-

v

klientov

klienta

€;
automaticky do 31.8.2021, netreba o

.
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Základné prevádzkové pokyny
 Pri ceste do/zo
zdravotníctva SR a pokynmi
zdravotníctva.
len s výnimkou,
danej osoby (Príloha 1).

intervaloch)

riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného
regionálneho úradu verejného
a
zariadenia
Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti
skupín/
(napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min.
v
skupiny/triedy, aby dochádzalo

.
 Ranný filter:
povinne vykonáva ranný f
a), b) zákona
. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- ostatným druhom
me
ranný
COVID Automatu;
sa
a ochranu zdravia detí
a

webovom
3).
, e- mail, a pod.).
 Ostatné hromadné podujatia
, a pod.) sa
.
schôdzky
;v
prevádzkových dôvodov
,

zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

zariadenia sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami
, najmä z
rozstupov.

v
av
:
na osobnú hygienu a dezinfekciu,
- osobné ochranné prostriedky,
bezdotykových teplomerov,
- mydlo a papierové utierky
rúk z
ochorenia COVID-19).

pri vstupe do budovy.

zamestnanci nachádzajú, sa musí

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne
3x denne, resp.


na potrebu
a hygienických pravidiel pri
kýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk.
 V miestn
je
intenzívne vetranie
ventilátory).
 Odporú
striedania
miestností pri
.

min. 15m2 a
umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 a
ochorenia.
10

Po opustení miestnosti osobou s
vydezinfikovaná a vyvetraná

je
Úradu verejného zdravotníctva SR.


a
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe
predkladá
3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)
vyhlásenie o bezpríznakovosti
).
V zelených okresoch
ministerstva v
z COVID Automatu.
v
,

mu
o
V

predkladá
na
v ostatných okresoch
vyhlásenie
zelenom okrese, je povinný ho

ísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti , sa
ho, a je potrebné,
kontaktoval
lekára
sprievode
odchádza s
bezodkladne

v
Ak si
1. o
2. p
3. k

, kt

v trvaní
ísomné

nedopatrením
-mailom,

m
z dôvodu ochorenia
pôjde o neospr
známku zo správania, prípadne
sociálnych vecí a rodiny.
Stravovanie
a)

, zamestnancov a

b)
c)
v jedálni len na
a zamestnancov.
d) Výdaj jedál pre cudzích stravníkov
konzumácie jedla v
e.
e)
nedokladajú a neberú si ani príbory.
f) Pri príprave a vydávaní jedál je nu
hygienické pravidlá
g)
vo fázach a
jeho znehodnoteniu.

.
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h) Súkromné prevádzky pôsobiace v
nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

a)

s

b) Platia tie isté z
c)

je
/karanténe.

d)
si ho bezodkladne vyzdvihne.
e)
spolu v jednej triede
jednej triedy ubytovaných na internáte málo, potom
).
Z
podmienky výnimky, absolvujú izoláciu pri vstupe na
sú v internáte zriadené karanténne
miestnosti (karanténne ubytovacie zariadenie)
. Zriadenie karanténnych
dodr
hygienicko-epidemiologických
.

f)

a)

-epidemiologických opatrení pri príchode

zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami
v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,
zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR).
b)
a (náhradné
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
c)
2021/2022, a
chrany zdravia detí
a
.
d)
prvom
v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)

z COVID Automat

o
kontaktoval

vyhlásenie o

trebné

a odchádza s
nedopatrením
prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo evyhlásenia o be
-

12

e)
z dôvodu ochorenia musí

f)

prípade pôjde o
známku zo správania prípadne
V
podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVIDbezodkladne o
alebo
-epidemiologické opatrenia
triedy s ostatnými
.
regionálnym úradom verejného

g) V

-19,
lebo
za 2 dni pred jeho testovaním.

identifikované úzke kon

bezodkladne o tejto
obratom

a pre
a)

Oznámenie o výnimke z
ríloha
).
prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude
záujme ochrany zdravia
, no z
karantény na

b) V záujme zachovania zdravia a
. Záujem o testovanie budú
23. 8. 2021.
c)

samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí
v
.
, ktorý
o ne prejaví záujem - záujem o samotestova
od 23. 8. 2021. Po
vyzdvihnutí testov na o
, ktorí nahlásili
záujem, na základe podpisu.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19
verejného zdravotníctva

aka do 11 rokov, alebo ak
lekára pre deti

a dorast.
Ak
nevzniká. V
domu (home office).
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ZELENÁ FÁZA
Zelená fáza predstavuje stav,
a)

osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (
nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19),

b) je jedna alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac
osôb sú
COVID-19).
Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby
pozitívnej na ochorenie COVID-19)
regionálny úrad verejného
zdravotníctva
osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej
).
V prípade podozrenia na ochorenie COVIDuvedených krokov a
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
a
.



ochorenia COVIDAk



bezodkladne vyzdvihne.
Ak sa u zamestnan

riadenia.
ochorenia COVID-19, je

COVID-19 v priebehu jeho

Pri podozrení na ochorenie COVID-19
iak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na
COVID-19
)
14 dní od posledného
kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.
úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-PCR test nariadený regionálnych úradom verejného
dorast a minimalizoval tak riziko
prenosu nákaz
Ak
a)

s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR testu a výsledok je:
negatívny -

b) pozitívny lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o
fázy
.
V
14ao

14v izolácii
O

podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje
karanténu
dorast.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. Ak absolvuje RT-PCR
testu a výsledok je:
14

a) negatívny b) pozitívny -

prechádza sa do O
.

V

podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test,

ao
zelenej fáze


Telesnú a

prípade priaznivých klimatických
pod.) formou, ktorá
-19.
minimalizovaním
súlade

s COVID A
www.covidsport.sk.




kolské aktivity
usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v
pandemickej situácie v
:
 v
§ 28 ods. 16
5/2008 Z. z.:
a)
b) výlety,
c) exkurzie,
d) saunovanie,
e)
 v
§ 30 ods. 7
5/2008 Z. z.:
a) výlety,
b) exkurzie,
c) jazykové kurzy,
d)
e)
 v
/2008 Z. z.:
a)
b) kurz pohybových aktivít v prírode,
c) exkurzie,
d)
-dramatického a
a
COVID Automatu
zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/,
v bordovej a
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predstavuje stav, kedy je v
ochorenie COVID-19.

minimálne jeden potvrdený prípad na

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto
ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní
iaci/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené
ochorenie COVID-19,
testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili
príznaky ochorenia COVIDizolácie/
obecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

v
pred jej testovaním.

elok.
, po informovaní
alebo viacerých triedach (nie
v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19

Ak sa v triede vyskytne
z triedy do 14v triede 100

karantény). Ak je
.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v
v
karanténe,
na úseku verejného
zdravotníctva
§ 56 ods. 1 písm. k)
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia, ktorý
regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Ak je osoba v domácnosti

karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby
osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.
dorast,

ktorý na jeho karanténu dohliada.
prebieha
, okrem tried, v

.

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Osoby, ktoré
ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek
uálne platnej
radu verejného zdravotníctva SR). Domácu izoláciu/karanténu nie je mo né
po
RT-PCR test
Úradu verejného zdravotníctva SR).
vO


Telesnú a

prípade priaznivých klimatických
pod.) formou, ktorá
VID-19.
minimalizovaním
súlade

s COVID A
www.covidsport.sk.
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usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v
pandemickej situácie v
:
 v
a)
b) výlety,
c) exkurzie,
d) saunovanie,
e)
 v
:
a) výlety,
b) exkurzie,
c) jazykové kurzy,
d)
e)
 v
a)
b) kurz pohybových aktivít v prírode,
c) exkurzie,
d)
, vrátane spevu, literárno-dramatického a
a centrá
COVID Automatu
zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/,
v bordovej a
individuálnou
formou.
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nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide
o epidemický výskyt (t.j. k
v
a po nariadení
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
oznamuje
regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Na základe posúdenia,
regionálny úrad verejného zdravotníctva
vo viacerých triedach. P
etkých triedach z dôvodu
zlej epidemiologickej situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy.
ani rozhodnutím

18

ZOZNAM REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO
PÔSOBNOSTI V OKRESOCH
Regionálny
úrad
Bratislavský
kraj

Bratislava

Regionálny
úrad

Trnavský
kraj

Trnava

Regionálny
úrad

v okresoch
Bratislava I - V
Malacky
Pezinok
Senec
v okresoch

kraj

Trnava
Hlohovec

Regionálny
úrad
Nitra

Martin

Banská Bystrica

v okresoch
Nitra
Zlaté Moravce
Komárno
Levice
Nové Zámky

Regionálny
úrad

v okresoch

Rimavská
Sobota
Banskobystrický
kraj
Zvolen

kraj

Prievidza
Regionálny
úrad

Michalovce

Ves

Prievidza
Partizánske

Gelnica

Banská Bystrica
Brezno
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca

Zvolen
Detva
Krupina

Regionálny
úrad

Ilava
Púchov

v okresoch
- IV
- okolie
Michalovce
Sobrance

okresoch

Hronom

Bánovce n/Bebr.
Nové Mesto n/Váh.
Myjava

Bystrica

Martin

Regionálny
úrad

Senica
Skalica

Nitriansky
kraj
Komárno
Levice
Nové Zámky

Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín
Námestovo

Liptovský

Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta
Galanta
Senica

Dolný Kubín

okresoch

Bardejov
Humenné
kraj

okresoch

Sabinov
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Snina
Poprad

Poprad

Svidník

Svidník
Stropkov

Vranov nad

Kontakty na osoby
úradoch verejného zdravotníctva budú

na jednotlivých regionálnych
poslané e-mailom do 31.8.2021.
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ZOZNAM AKTUÁLNE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
UPRAVUJÚCICH COVID-19 NA
1.
niektorých zákonov
2.

áci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

3.
zariadení
4.

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
5.
sociálnom poistení

6.

drobnostiach
o

7.
o
8.
opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe
na územie Slovenskej republiky (zverejnená 16.7.2021)
9.
opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích
ciest
10.
opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie
COVID-19 a karanténe osôb,
osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19

11.

návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja
pandémie a prijímania opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat verzia 4.1)
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