OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU OSÔB BEZ TESTU
NA COVID-19 A VÝNIMKÁCH Z TOHTO ZÁKAZU
Od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. sa podľa vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR zakazuje vstup zákazníkom i iným osobám do vnútorných a vonkajších priestorov našich
prevádzok.
ZÁKAZ SA NA VÁS NEVZŤAHUJE, AK:
• máte potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný ministerstvom zdravotníctva
s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“,
ak bol test vykonaný od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020;
• máte potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020;
• máte doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo doklad, že Vám bol diagnostikovaný
COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020;
• aj keď ste neabsolvovali testovanie v požadovanom období, môžete v najbližšej maloobchodnej predajni od
Vášho bydliska v nevyhnutnom rozsahu nakúpiť tovar na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny,
lieky a zdravotnícke prostriedky, hygienický tovar, kozmetiku a iný drogériový tovar, krmivá a ďalšie potreby pre
zvieratá, tovar nevyhnutú na zabezpečenie starostlivosti o deti)
• sa jedná o dieťa do 10 rokov veku;
• Váš zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na COVID-19;
• pôsobíte v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky, pracujte v štátnozamestnaneckom pomere, vo
verejnom záujme alebo v záchrannom, bezpečnostnom či ozbrojenom zbore, pričom plníte úlohy na úseku
krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu,
ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu a máte potvrdenie o negatívnom
výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný ministerstvom zdravotníctva s negatívnym výsledkom
antigénového testu na COVID-19 z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ak bol test v tomto prípade
vykonaný od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020;
• ste príslušník záchranného, bezpečnostného alebo ozbrojeného zboru a vstupujete do prevádzky v rámci
plnenia Vašich úloh;
• sa jedná o osobu so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, dispenzarizovanú so závažnou
poruchou autistického spektra;
• sa jedná o osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
• ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii s leukopéniou alebo s onkologickou liečbou alebo
inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného
podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby;
• ste mali v čase celoplošného testovania antigénovými testami na COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do
1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo
nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom.
Za účelom overenia, že sa na Vás nevzťahuje uvedený zákaz vstupu máme právo požadovať predloženie
príslušných dokladov. Výnimku zdravotného charakteru môžete doložiť aj potvrdením všeobecného lekára na
predpísanom tlačive.
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