Uznesenie z 29. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 11. 12. 2020
Pandemická komisia vlády SR:
I. Berie na vedomie
a) Informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a vo svete (M. Pavelka,
LSHTM/IZA MZ SR; M. Mišík, IZA MZ SR) a návrh odporúčaní konzília odborníkov
z 10. 12. 2020 (A. Koščálová, infektologička; prof. H. Hudečková, hlavná odborníčka
MZ SR pre epidemiológiu).
b) Informáciu k Národnej vakcinačnej stratégii za účelom očkovania ochorenia
COVID-19 (prof. P. Jarčuška, prezident Slovenskej infektologickej spoločnosti).
II.

Prerokovala:

Záznam z 28. rokovania PKV SR a ďalšie otázky, ktorých výsledkom sú odporúčania
v bode III.
III. Odporúča:
a) Predložiť na rokovanie vlády SR materiál na predĺženie použitia ozbrojených síl
Slovenskej republiky na odstraňovanie následkov núdzového stavu (schválený
uznesením vlády SR č. 644 z 9. 10. 2020) do 30. 6. 2021.
Z: MO SR
T: na najbližšie rokovanie vlády SR
b) Vyzvať samosprávy, aby podnikli všetky dostupné kroky na zamedzenie ambulantného
predaja pokrmov a nápojov (najmä na vianočných trhoch) do konca roka 2020.
Z: MV SR v súčinnosti s ÚVZ SR
T: ihneď
c) Vláde SR schváliť návrh opatrení vypracovaných konzíliom odborníkov (text je
v prílohe č. 1) a zaviesť zákaz vychádzania s uvedenými výnimkami, aby boli platné
a účinné od 17. 12. 2020, resp. v čo najskoršom čase.
Z: vláda SR
T: na najbližšom rokovaní vlády SR.
d) Vláde SR schváliť Národnú vakcinačnú stratégiu za účelom očkovania ochorenia
COVID-19 vláde SR v znení pripomienok zapracovaných po rokovaní PKV SR.
Z: vláda SR
T: na najbližšom rokovaní vlády SR
V Bratislave, 11. 12. 2020.
Za správnosť:
Katarína Bartosiewiczová
tajomníčka Pandemickej komisie vlády SR

........................................

Marek Krajčí
predseda Pandemickej komisie vlády SR

........................................

Oblasť

Rázne
obmedzenie
mobility a
interakcií (I.)
Celá SR
od štvrtku
17.12.2020
do nedele
10.1.2021

Rúško

Voľnosť pohybu
Materské školy,
Základné školy
Stredné školy,
Odborné učilištia
Vysoké školy
Hromadné podujatia
(HP)
Oslavy / večierky /
svadby / kary
Konzumácia
alkoholu na
verejnosti
Obrady (sobáš, krst,
pohreb, a pod.)

Opatrenie
Povinné v interiéri a exteriéri aj
v extraviláne s výnimkami a
Zákaz vychádzania s výnimkami b
MŠ, ZŠ 1. stupeň
Špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia
učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa.
2. stupeň a stredné školy s negat. Ag
testom (súčasný pilotný projekt)
Dištančne

Zakázané
Zakázané
Zakázané
Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Rázne
obmedzenie
mobility a
interakcií (II.)
Celá SR
od štvrtku
17.12.2020
do nedele
10.1.2021

Oblasť
Návštevy
v nemocniciach a v
ZSS/CDR
Väznice
Profesionálny šport

Rekreačný šport
Lyžiarske strediská
Fitnes
Wellness, aquapark
a kúpele (nie zo
zdrav. indikácie)
Plavárne

Opatrenie

Zákaz návštev okrem výnimiek e
Návštevy s 24 hod negat. testom
Bez divákov vybrané profesionálne ligy
Individuálny šport v exteriéri v
extraviláne v rámci okresu + BA / KE
Zakázané
Zakázané

Zakázané
Zakázané

Rázne
obmedzenie
mobility a
interakcií (III.)
Celá SR

Oblasť
Obchody, služby
a nákupné centrá

Reštaurácie
Múzeá, galérie
Knižnice
Firmy, podniky,
organizácie, štátne
orgány
Ubytovacie služby

od štvrtku
17.12.2020
do nedele
10.1.2021

Taxi
Hromadná doprava

Opatrenie
Iba esenciálne obchody a služby g, max
1 zákazník na 25m2, zatvorené detské
kútiky, sedacie sekcie uzavreté.
Okienkový predaj a/alebo rozvoz
Zatvorené
Zatvorené
Dôrazne odporúčaný home-office

Zakázané okrem karanténnych
zariadení a ubytovanie dlhodobého typu
Max 2 klienti, sedenie na zadných
sedadlách, rúško, pravidelné vetranie,
dezinfekcia po každom klientovi
Odporúčané obmedzenia podľa
možnosti prepravcov

Výnimky
od štvrtku
17.12.2020
do nedele
10.1.2021

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo
bydliska v čase od 01.00 do 05.00 hod.
• cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy
• cesta v nevyhnutnom rozsahu: najbližšie
potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku
osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske
zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100
metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do
banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na
čerpaciu stanicu pohonných hmôt
• pobyt v prírode v extraviláne (v okrese bydliska,
BA/KE)
• cesta na testovanie (Ag / PCR)

