
Vážení občania! 

OPATRENIA POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 
Počas Veľkej noci bude platiť zákaz vychádzania. Zákaz platí od polnoci z 

utorka na stredu, čiže v stredu ráno už sa zobudíme v zákaze vychádzania a 

zákaz platí v pondelok do polnoci. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do 

či zo zamestnania, cestu za nákupom potravín, kozmetiky, liekov v rámci 

územia okresu. Tiež sa nevzťahuje na cestu k lekárovi, pobyt v prírode v rámci 

okresu. Vláda taktiež zakazuje uplatňovať právo sa zhromažďovať. Vonku budú 

môcť byť spolu len osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. 

Zakazuje sa: 

1. Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej 

domácnosti. 

2. Prísne sa zakazuje počas tohto obdobia zákazu vychádzania návšteva 

cintorínov. Pohyb osôb na území obce budú kontrolovať členovia štátnej polície. 

3. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek: 

- Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú 

cestovať za výkonom svojej činnosti 

- Osoby, ktoré pôjdu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre 

zvieratá v rámci okresu 

- Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci 

okresu 

- Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci okresu 

- Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej 

starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej 

osoby 

- Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci okresu 

- Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby 

- Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na 

starostlivosť odkázaný v rámci okresu 

Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných 

sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie 

šírenia nového koronavírusu na Slovensku. 

Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov polície a obrany. Za 

nerešpektovanie hrozia pokuty. 

Ďalej Úrad pre verejné zdravotníctvo vyzýva občanov, aby počas sviatkov 

obmedzili cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi aj v rámci okresu. 

Návštevy predstavujú v aktuálnej situácii riziko najmä pre seniorov. Seniori 

patria medzi skupinu ľudí, ktorým priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť 

vážne až život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Konzílium odborníkov 

rovnako vyzýva ľudí, aby naďalej dbali na povinné nosenie rúšok na verejnosti a 

dodržiavali sociálny odstup. Ak sa rozhodnú pre prechádzku v prírode, tak na 

miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu. Odborníci zdôraznili, že 

obyvatelia SR sa vo vzťahu k opatreniam správajú zodpovedne, za čo im 

ďakujú. 



Tisztelt lakosság! 

ÓVINTÉZKEDÉSEK A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT 

A Húsvéti ünnepek alatt kijárási tilalom lesz. A kijárási tilalom szerdán 00,00 

órától lép érvénybe, vagyis szerdán már a kijárási tilalomban ébredünk és hétfőn 

éjfélig lesz érvényben. Ez nem vonatkozik arra, ha valaki munkába, vagy 

munkából megy, vagy bevásárol a járáson belül. 

Szintén lehet menni orvoshoz és a természetbe, de nem csoportosan, csak 

azokkal a személyekkel, akikkel közös háztartásban élünk. 

TILOS: 

1. Gyülekezni nem egy háztartásban élő személyeknek. 

2. Szigorúan tilos a kijárási tilalom alatt a temetők látogatása. A lakosok 

mozgását a községben az állami rendőrség tagjai is fogják ellenőrizni. 

3. Tilos bármilyen mozgás a közterületeken. 

KIVÉTELEK: 

Munkába menet, vagy munkából jövet 

Bevásárlás céljából járáson belül 

Gyermek ellátása járáson belül 

Háziállat ellátása járáson belül 

Tankolás miatt járáson belül 

Orvosi ellátás céljából, plusz egy ember kíséretében 

A szabadban való mozgás céljából, egy háztartásban élő emberekkel járáson 

belül 

Temetés miatt 

Rászoruló személy ellátása miatt járáson belül 

Ezek az óvintézkedések a lakosság tömeges mozgását hivatottak 

megakadályozni, továbbá megtartani ezt a mostani enyhe fertőződöttséget és 

megakadályozni a vírus terjedését. 

Az óvintézkedések betartását a rendőri és katonai alakulatok fogják ellenőrizni, 

a be nem tartásukért büntetés jár. 

Továbbá a Közegészségügyi Hivatal kéri lakosainkat, hogy az ünnepek alatt 

korlátozzák a rokonaik látogatását még a járáson belül is. A látogatások nagy 

veszélyt jelentenek főleg az idős emberek számára. Ök a legveszélyeztetebb 

korosztály., akiknél a fertőzés beláthatatlan következményekkel járhat. 

Továbbra is kérik Önöket a védőmaszkok viselésére és a közterületeken, ill. 

üzletekben a min. 2 méteres távolság betartására. Ha a természetbe mennek, 

olyan helyre menjenek elsősorban, ahol kevés ember tartózkodik és csak a 

járáson belül. A szakemberek álláspontja az, hogy Szlovákia lakossága 

felelőségteljesen áll hozzá az óvintézkedések betartásához, amiért köszönet jár. 

 


