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Opatrenie
Uradu verejn6ho zdravotnfctva Slovenskej republiky
pri ohrozeni verejn6ho zdravia
Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislu5ny org6n podfa $ 5
ods. 4 pism. h) zilkona (,. 35512007 Z, z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia

aoznene adoplneni niektonich z6konov (dalej len,,z6kon d,.35512007 Z.2.") zd$vodu
vyhl6seniamimoriadnej situ6cie naizemi Slovenskej republiky vl6dou Slovenskej republiky
uznesenim vl6dy Slovenskej republiky d. 1 1 1 z lL03.2020, pand6mie ochorenia COVID-19
vyhl6senej dria

.03,2020 generdlnym riaditel'om Svetovej zdravotnickej podfa g 48 ods. 4
pism. c), $ 48 ods. 5 pism. e) zftkona (,, 35512007 z. 2., 5 7 ,20 a 25 zdkona (:. 4211994 z. z.
11

o civilnej ochrane obyvatel'stvav zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,z6kon (,. 4211994 Z.

2.") nariailuj e nasledovn6

opatrenie:
V5etkym osobdm sa zakazuje s rldinnost'ou od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. do
odvolania vychfdzaf a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia hornych dychacfch
ciest (nos, rista) ako je napriklad rrl5ko, 561, Satka alebo in6 prostriedky, ktor6 brinia
Sireniu kvapddiek, a to s vynimkou:
deti do 2 rokov veku,

zixai,nymi poruchami autistick6ho spektra,
os0b v uzavretom vozidle, ak sri v5etky osoby v aute zo spolodnej domfcnosti,
vodiiov verejnej dopravy, ktorf sri sami v uzavretej kabine oddelene od ostatn6ho
priestoru urien6ho na prepravu osOb,
osdb so

v spolodnej domfcnosti pri pobyte v prirode, ak je ich vzdialenost' od
infch osdb minimi'Ine20 metrov,

osOb Zijrflcich

osôb nežijúcich v spoločnej domácnost; pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná
vzdialenosť je minimálne 20 metrov.
Pred prekrytím horných dýchacích ciest jel potrebné:
umyť ruky mydlom a vodou alebo pou�it' dezinfekciu na báze alkoholu,
pri nasadení je potrebné si zakryť :mos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom
neboli žiadne medzery.

Týmto opatrením sa ruší opatrenie Úradu v�rejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.
OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020.

Odôvódnenie
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej
ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch
mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v
súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a
majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na
civilnú ochranu.
Podľa § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby
povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a
fyzických osôb.
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