Niektoré otázky a odpovede k súčasnej situácii.
Cestovať do prírody budete môcť aj mimo do iného okresu, ak nebude
patriť medzi čierne.
Čo sa mení od 8. februára?
Aj keď sa spúšťa takzvaný COVID automat, nečakajte uvoľňovanie ani zásadné
zmeny v spôsobe života. Naďalej bude platiť zákaz vychádzania s výnimkami, na
mnohé z nich bude potrebné mať pri sebe potvrdenie o teste s negatívnym
výsledkom. Na väčšinu ciest najviac sedem dní starý, pri ceste do zamestnania môže
byť v okresoch s epidemiologicky lepšími výsledkami aj starší.
V okresoch, kde je najhoršia situácia, musíte mať na cestu do práce test starý
najviac sedem dní, v lepších okresoch s platnosťou 14 či 21 dní. Testami máte
povinnosť preukazovať sa od stredy 10. februára. Vláda tak dáva priestor
samosprávam a mobilným odberovým miestam, aby ľuďom umožnili dať sa
otestovať.
Platí ďalej núdzový stav?
Áno, vláda v piatok večer predĺžila núdzový stav o 40 dní. Toto jej rozhodnutie musí
ešte dodatočne do 20 dní potvrdiť parlament, núdzový stav má platiť do 20. marca.
Len pri vyhlásenom núdzovom stave môže vláda obmedziť pohyb zákazom
vykázania. Tak ako doteraz má zákaz nočnú výnimku: od jednej v noci do piatej ráno
zákaz vychádzania neplatí.
Môžem ísť do práce?
Áno, ale len vtedy, ak nie je možné, aby ste pracovali z domu
Ako dlho vám bude platiť test, kedy ho potrebujete a otvoria sa školy?
Potrebujem na cestu do práce negatívny test?
Áno. Od 10. februára sa musíte preukázať negatívnym testom starým najviac sedem
dní v takzvaných čiernych a bordových okresoch (teda v COVID automate
zaradených do III. a IV. stupňa varovania).
Ak sa okres, v ktorom žijete, nachádza v tmavoružovom pásme (II. stupeň
varovania), potrebujete negatívny test až od pondelka 15. februára a vystačíte si
s testom platným 14 dní. Vo svetloružovom okrese (I. stupeň varovania) potrebujete
negatívny test od 15. februára a platný najviac 21 dní. V okrese Námestove je
v súčasnej situácii platnosť testu 14 dní.
Ak chodím do práce vlakom, ako často musím chodiť na test?
Ľudia, ktorí do práce chodia hromadnou dopravou – vlakom, autobusom, električkou
či trolejbusom –, musia mať nový test každý týždeň, a to bez ohľadu na to, v akom
okrese žijú, takto to popísal minister Krajčí na tlačovej besede. V uznesení vlády to
popísané nie je.

Aké testy sa budú uznávať?
Také ako doteraz. Preukázať sa môžete negatívnym antigénovým testom alebo PCR
testom.
Moja práca sa dá robiť aj z domu, ale lepšie sa mi robí z kancelárie. Môžem
tam chodiť?
Vláda hovorí, že ľudia, ktorí môžu pracovať z domu, by tak mali urobiť. Tento typ
práce je fakticky nariadený pre všetkých, ktorí ho môžu mať. Aj nové vládne
uznesenie vyslovene ráta s tým, že do zamestnania budú dochádzať len tí, ktorých
povaha práce neumožňuje z domu pracovať. Ostatní by mali mať od zamestnávateľa
potvrdenie, že ich potrebuje na pracovisku.
O týždeň sa začínajú jarné prázdniny, môžeme odcestovať k rodine do
iného okresu?
Nie. Stále je zakázané stretávať sa s inými ľuďmi ako členmi domácnosti.
Mám 70 rokov, chcem ísť do parčíka pri činžiaku. Potrebujem na to test?
Nie. Seniori nad 65 rokov, ale aj ľudia na vozíčku môžu ísť na zdravotnú vychádzku
do kilometra od bydliska. Môže ísť sám alebo v sprievode osoby zo spoločnej
domácnosti. Takúto výnimku majú aj ľudia, ktorým zdravotný stav alebo ochorenie
neumožňujú ísť na test, alebo ľudia so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym
postihnutím a aj ľudia so závažnou poruchou autistického spektra.
Môžem ísť kočíkovať dcéru na sídlisku aj bez testu?
Áno. S dieťaťom do šesť rokov sa môžete prechádzať do kilometra od bydliska.
Musím sa dať testovať, ak som prekonal covid?
Nie. Ak sa preukážete dokladom, že ste ochorenie covid-19 prekonali v posledných
troch mesiacoch, negatívne testy nepotrebujete. To isté platí v prípade, že máte
zdravotnú indikáciu, pre ktorú nemôžete byť testovaný.

Vyžaduje COVID automat negatívny test aj na cestu na nákup?
Nie. Tak ako doteraz platia výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré netreba
negatívny test. Ide o cestu na účely obstarania nevyhnutných životných potrieb, teda
najmä:
nákup alebo zaobstaranie potravín,
nákup liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok,
nákup hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre
zvieratá,
 zabezpečenie starostlivosti o deti či domáce zvieratá,
 doplnenie pohonných hmôt.
Platí pravidlo, že by ste tieto veci mali vybaviť v najbližšej maloobchodnej predajni.




Chcem si ísť po balík na poštu, potrebujem tam test?
Áno, pričom by mal byť platný najviac sedem dní. V novom uznesení vlády sa
nerozlišuje medzi okresmi, čo zrejme bude ľudí miasť. Konkrétne: ak je váš okres
ružový, na cestu do práce vám stačí 14 dní starý test. Lenže na cestu na poštu, do
banky či čistiarne potrebujete podľa vládneho uznesenia vo všetkých okresoch test 7dňový.
Rovnaké pravidlá ako na cestu na poštu platia aj pre tieto prevádzky:
čistiarne odevov,
trafiky,
očné optiky,
banky a poisťovne,
knižnice,
servisy bicyklov a motorových vozidiel,
výdajného miesta zásielkovní,
výdajné miesta e-shopov a iných obchodov,
služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
zberné miesta na príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
záhradkárstva,
opravovne obuvi,
servisy telekomunikačnej techniky.
Do všetkých týchto prevádzok potrebujete negatívny test starý najviac sedem dní,
a to bez ohľadu na to, v akom okrese žijete. Opäť platí, že test nepotrebujete, ak ste
posledné tri mesiace prekonali covid-19, zaočkovali vás aj druhou dávkou vakcíny
a od preočkovania ubehlo 14 dní alebo máte zdravotné indikácie, pre ktoré sa
nemôžete dať testovať.















Chcem ísť do prírody, je potrebný negatívny test?
Ak sa chystáte na výlet do prírody vo vašom okrese, test nepotrebujete. V tom sa
pravidlá po spustení COVID automatu líšia od režimu, ktorý platil po januárovom
celoplošnom skríningu. Ak by ste sa chystali do prírody mimo okresu, musíte si
vopred pozrieť, či nepatrí medzi takzvané čierne. Do čiernych okresov ísť nemôžete.
Ak by ste sa chystali na pobyt v prírode v bordovom, ružovom a svetloružovom
okrese, budete potrebný negatívny test starý najviac sedem dní. Seniori nad 65 rokov
a deti do 15 rokov nepotrebujú negatívny test na cestu do prírody ani mimo svojho
okresu, platí však, že nemôžu cestovať do čiernych okresov.

Pozn. odpoveď na túto otázku sme nemali dobre interpretovanú, za chybu sa
ospravedlňujeme

Chceme ísť s rodinou na túru do Tatier? Potrebujeme test?
COVID automat od 8. februára umožní cestovanie do prírody aj do iných okresov. Ak
pôjdete do tej časti Tatier, ktorá leží v okrese Poprad, musíte si skontrolovať, či
práve nepatrí medzi takzvané čierne. Ak áno, ísť tam nemôžete. Ak by bol zaradený
medzi bordové, ružové a svetloružové okresy, potrebujete negatívny test starý
najviac sedem dní.

Pozn. odpoveď na túto otázku sme nemali dobre interpretovanú, za chybu sa
ospravedlňujeme

Ak mám chatu v inom okrese, môžeme tam stráviť prázdniny s členmi
domácnosti?
Nie. Mimo okresu je povolené ísť len do prírody. Ani na súkromnú chatu to povolené
nie je. Nedá sa to totiž podľa ministra zdravotníctva skontrolovať. Môžete teda mimo
okresu vycestovať do prírody, ale nie ubytovať sa tam. Nemôžu sa ani otvoriť
ubytovacie zariadenia.
Potrebujem negatívny test, ak chcem ísť k lekárovi?
Nie. Tak ako platilo posledné týždne, bez ohľadu na to, či idete k lekárovi na
preventívnu prehliadku, plánovanú zdravotnú starostlivosť alebo neodkladný zákrok
či vyšetrenie, vždy môžete ísť na polikliniku či do nemocnice aj bez negatívneho
testu.
To isté platí aj pre cestu do lekárne. Test nepotrebujete ani vtedy, keď sa ešte len
idete testovať – či už PCR testom, alebo antigénovým testom.
Ktoré deti môžu ísť od pondelka do školy?
Školy sa riadia tým, v akom sú okrese. V čiernom okrese musia ostať zatvorené,
v bordovom otvorenie musí schváliť regionálny hygienik. V tmavoružovom
a svetloružovom môžu byť otvorené.
Do škôl môžu ísť deti v materských školách, špeciálnych materských školách
a základných školách na prvom stupni vrátane nultých ročníkov. Učiť sa prezenčne
môžu aj špeciálne základné školy.
Druhý stupeň základných škôl sa učí dištančne alebo sa vytvoria skupiny piatich
žiakov a učiteľa, ak nie je možné vzdelávanie dištančne.
Stredné školy sa učia dištančne, výnimku majú posledné ročníky, kde sa učia
prezenčne. Prezenčne sa môžu učiť stredné zdravotnícke školy, stredné školy pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia.
Otvoria sa aj školské kluby detí?
Áno. Aj tie môžu od 8. februára fungovať.
Môžu byť otvorené aj školské jedálne?
Jedálne môžu fungovať pre materské školy a pre žiakov základných a stredných škôl,
ktoré sa učia prezenčne. Pre iných môžu vydávať jedlo len cez výdajné okienko.
Potrebujú deti negatívny test, ak idú do školy?
Ako ktoré. Školáci, ktorí budú navštevovať prvý stupeň, test na cestu do školy
nepotrebujú. Musí sa však otestovať aspoň jeden ich zákonný zástupca, s ktorým žijú
v domácnosti.

Ministerstvo školstva plánuje otvoriť aj koncové ročníky stredných škôl. Všetci žiaci
a študenti od druhého stupňa, teda aj študenti stredných škôl, budú potrebovať
negatívny test, ktorý nemá viac ako sedem dní, píše sa v uznesení vlády. Manuál
ministerstva školstva však tvrdí, že test musí mať až plnoletý žiak. Uznesenie vlády je
však dokument nadradený nad manuál ministerstva.
Som učiteľ, ktorý bude učiť deti prezenčne. Aké pravidlá platia pre mňa?
Prísnejšie ako pre iné povolania. Všetci zamestnanci školských zariadení, teda nielen
učitelia, ale aj technickí pracovníci, ktorí pracujú v budove školy, kde prebieha
prezenčná výučba, budú už od pondelka 8. februára potrebovať negatívny test, ktorý
nesmie byť starší ako sedem dní. Táto podmienka platí pre učiteľov a zamestnancov
škôl vo všetkých okresoch – bez ohľadu na to, v akej fáze varovania sa nachádzajú.
Budem ako učiteľ zaočkovaný skôr?
Áno. Ministerstvo zdravotníctva mení očkovaciu stratégiu, učiteľov začnú prednostne
očkovať vakcínami od spoločnosti AstraZeneca. V najbližších dňoch by mohlo prísť
20-tisíc dávok tejto tretej vakcíny schválenej v Európskej únii. Očkovať budú
učiteľov, ktorí učia na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Učitelia
starší ako 55 rokov dostanú vakcínu od Pfizeru/BioNTechu.
Som zaočkovaný, budú aj odo mňa vyžadovať negatívny test?
Nie, ak ste zaočkovaný aj druhou dávkou a od momentu, keď ste dostali druhú
dávku vakcíny, ubehlo 14 dní.
Pracujem v školskej jedálni, ako často sa musím dať testovať?
Každých sedem dní, a to bez ohľadu na to, v akom okrese pracujete. Negatívny test
potrebujete už od pondelka 8. februára.
Zomrela mi stará mama, musím mať test, ak idem na pohreb?
Nie, platia pravidlá z posledných týždňov. Na pohreb blízkej osoby, ale ani na
uzavretie manželstva a na krst nepotrebujete negatívny test. Treba však myslieť na
to, že podľa platných pravidiel je počet ľudí na pohrebe či na sobáši obmedzený
maximálne na šesť – do tohto počtu sa nerátajú osoby, pre ktoré je účasť výkonom
povolania, teda napríklad kňaz alebo pracovníci pohrebnej služby.
Môžem naďalej vetrať psa pri bytovke aj bez negatívneho testu?
Áno. Negatívny test nepotrebujete na chodenie von so psom či s mačkou do
vzdialenosti tisíc metrov od vášho bydliska, ale ani ak sa potrebuje ísť postarať
o hospodárske zvieratá (v tom prípade žiadne obmedzenie vzdialenosti neplatí). Bez
testu môžete ísť aj so psom k veterinárovi.
Chcem si ísť zabehať, potrebujem mať pri sebe negatívny test?
Nie, v tomto sa pravidlá uvoľňujú. Po januárovom plošnom skríningu sa vyžadoval
negatívny test aj na individuálne športovanie, čiže napríklad na beh pri jazere či
bicyklovanie sa na cyklotrase. Od pondelka to tak už nebude, ale len vtedy, ak
športujete v rámci svojho okresu.

Žijem v čiernom okrese, ale pracujem v ružovom, aké pravidlá pre mňa
platia?
Nie je to úplne jasne opísané. Uznesenie vlády však hovorí o ceste za prácou. Ak na
tejto ceste prechádzate okresmi v rôznych fázach varovania, odporúčame vám, aby
ste sa pre istotu riadili pravidlami najprísnejšieho z nich. Čiže ak pracujete v čiernom
okrese a žijete v ružovom, aj tak sa testujte každých sedem dní.
Kde zistím, akej farby je môj okres?
Rozdelenie okresov bude každý týždeň v utorok zverejňovať minister zdravotníctva
na tlačovej besede a zverejní sa aj na vláde, a to v stredu. Každý týždeň ho
zverejníme aj v Denníku N. Meniť sa bude každý týždeň.
Blíži sa jar, kúpim si sadeničky?
Áno, po novom sa od 8. februára otvárajú záhradkárske potreby. Na cestu do nich
potrebujete negatívny test starý najviac sedem dní.
Otvoria sa reštaurácie?
Nie. Reštaurácie fungujú v rovnakom režime ako doteraz – zákazníci si môžu
vyzdvihnúť jedlo v odbernom okienku alebo môže fungovať donáška. Zákazníci
nemôžu konzumovať v interiéri ani na terase reštaurácie.
Mám s bývalým manželom dcéru, vídajú sa väčšinou v sobotu. Môže
exmanžel dcéru navštíviť alebo musí ísť ona za ním?
Áno, na takéto cesty nie je potrebný negatívny test. Váš bývalý manžel môže prísť
bez testu k vám za dcérou, takisto môže vycestovať ona za ním a nepotrebuje test.
Ak je dcéra malá a musíte ju za jej otcom odviezť vy, môžete to urobiť aj bez testu –
patrí to medzi výnimky zo zákazu vychádzania.
Máme s bývalou ženou syna v striedavej starostlivosti. Čo pre nás platí?
Pre takéto prípady platí výnimka zo zákazu vychádzania bez potreby negatívneho
testu. Vládne uznesenie doslova hovorí, že výnimka sa vzťahuje na „cestu rodiča, inej
oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci
styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej
starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode
rodičov“.
Mám v utorok súd, potrebujem predtým ísť na test?
Nie. Výnimku z testovania má aj cesta na súd či dostavenie sa pred orgán činný
v trestnom konaní.
V stredu mám pohovor, musím mať predtým negatívny test?
Áno. Cesta na pracovný pohovor je povolená, ale je potrebný negatívny test nie
starší ako sedem dní. Povolená je aj cesta na uzavretie pracovnej zmluvy a prijímacie
konanie. Test nepotrebujú ľudia do troch mesiacov od prekonania ochorenia, ak to
vedia preukázať, alebo zaočkovaní dva týždne po druhej dávke vakcíny.

