Od soboty začne platiť na Slovensku zákaz vychádzania
Od soboty začne platiť na Slovensku zákaz vychádzania. Obmedzenie platí do 1.
novembra. Bez testu budú môcť ľudia chodiť do práce, vodiť deti do školy a chodiť do
prírody v rámci okresu. Oravské okresy a okres Bardejov však majú prísnejšie pravidlá.
Oravské okresy a okres Bardejov:
Pokiaľ obyvateľ nebude mať výsledok testu, môže vychádzať v okresoch Tvrdošín,
Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov von za týchto podmienok:
•
•
•
•
•
•

v čase od 1.00 do 5.00 ráno,
cesta na testovanie,
najbližšie potraviny, lekáreň, lekár,
starostlivosť o blízku osobu, o hospodárske zvieratá,
chodenie von so zvieratami do 100 metrov od bydliska, pohreby,
do 25. 10. sa môžu vrátiť do bydliska.

Pokiaľ sa obyvateľ preukáže výsledkom testu nie starším ako 23. októbra, budú platiť navyše
ešte tieto výnimky:
•
•
•
•

môže ísť do zamestnania,
sprevádzať dieťa do školy,
môže ísť na poštu, do banky, autoservisu, čerpaciu stanicu,
do prírody, ale iba vo svojom okrese a mimo intravilánu obce.

Zvyšok Slovenska:
Pre zvyšok Slovenska platia výnimky pre všetkých, teda za týchto podmienok môžu
vychádzať von aj bez preukázania sa negatívnym testom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v čase od 1.00 do 5.00 ráno,
cesta na testovanie,
najbližšie potraviny, lekáreň, lekár,
starostlivosť o blízku osobu, o hospodárske zvieratá,
chodenie von so zvieratami do 100 metrov od bydliska, pohreby,
dojazd do bydliska do 25.10.,
cesta do a zo zamestnania,
sprevádzať dieťa do školy,
cesta na poštu, do banky, autoservisu, čerpaciu stanicu,
do prírody, ale iba vo svojom okrese a mimo intravilánu obce.

Zákaz vychádzania platí od soboty do budúcej nedele. Cez daný víkend sa uskutoční
celoplošné testovanie. Po ňom bude opäť prijatý zákaz vychádzania a výnimky, ktoré majú
dnes na Slovensku ľudia bez testu, budú mať len s negatívnym testom (PCR či antigénovým).

