
Aktuálne platné hygienické opatrenia 

Z dôvodu sprísňujúcich sa opatrení, oznamuje obec Kysta všetkým občanov, ktorí 
by potrebovali akúkoľvek pomoc t.j. zabezpečiť nákup potravín, zabezpečenie 
liekov, službu akéhokoľvek druhu, aby zavolali alebo prišli na obecný úrad. Ak to 
bude  možné, obec Vám s čímkoľvek pomôže. 

Od 3. marca 2021 až do odvolania  

 platí nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 01:00 ráno 

 ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres 

 pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením 
od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce 

 zvyšuje sa policajná kontrola dodržiavania opatrení, ako aj kontrola na 
hraniciach 

Od 8. marca 2021 

 sa zavádza povinnosť nosiť respirátor FFP2 v priestoroch obchodných 
prevádzok a v prostriedkoch verejnej dopravy 

 ruší sa výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na Covid-19 vychádzať z domu 
na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní, okrem odôvodnenej 
návštevy lekára a lekárne 

 vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj 
zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP 
a preukazu asistenta 

Od 15. marca 2021 

 sa zavádza povinnosť nosiť respirátor FFP2 aj vo všetkých interiéroch 
(okrem domácností)  

 

 

 

 

 



V platnosti naďalej ostávajú nasledovné nariadenia: 

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť 
v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám 
nad 65 rokov. Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, 
aby využívali tento pre nich vyhradený čas. 

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť: 

 aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom 
okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej 
plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje 
na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby), 

 pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, 
v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so 
zachovaním výnimky pre deti) 

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:   

 vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) 
umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, 
respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť 
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov 
a pokrmov (napríklad pre zamestnancov prevádzok),   

 pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť 
jednorazové rukavice, 

 zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby 
žijúce v jednej domácnosti), 

 na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti 
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, 

 zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo 
exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky, jedlo si bude 
možné zobrať len domov 

 

 

 

 



Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady 

Platnosť nariadenia od: 8. februára 2021 až do odvolania 
 
Zatvorené ostanú aj kostoly  – online prenos bohoslužieb je možný, prenosový 
tím môže tvoriť maximálne 6 osôb. 
Konanie sobášov, bohoslužieb, obradov krstu, pohrebných obradov a iných 
cirkevných obradov (vrátane ich civilných verzií) len do počtu 6 osôb je 
podmienené zabezpečením: 

 vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon 
obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, 
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou), 

 pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať 
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

 dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady 
u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 

 dodržiavať respiračnú etiketu, 

 z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek 
príznaky respiračného infekčného ochorenia, 

 dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 

 v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci 
zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne 
dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, 

 zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, 

 zakazuje sa podávanie rúk, 

 v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou, 

 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, 
podláh a predmetov 

 

 


