Nové rozdelenie okresov
Zlepšujúcu sa situáciu potvrdzuje aj nové rozdelenie okresov podľa Covid semaforu.
Od
budúceho týždňa budú na Slovensku podľa Covid semaforu už dva zelené okresy - Šaľa a
Turčianske Teplice. Z pohľadu Covid semaforu tak ide o okresy, kde je najlepšia epidemická
stiuácia.
Hlavné mesto Bratislava zostáva v žltom pásme, teda v prvom pásme ostražitosti. Spolu so
slovenskou metropolou sú v tomto pásme aj nasledujúce okresy:
Brezno, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice
I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky,
Partizánske, Pezinok, Poltár, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Sabinov, Senec, Stropkov,
Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

Žlté okresy
Rúška - V interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Povinné nosiť rúško na
hromadných podujatiach v exteriéri
Obmedzenie pohybu - bez obmedzení
Školy - Prezenčne: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, CPPPaP, CŠPP, ZUŠ, CVČ
ŠVZ, jazykové školy, VŠ – záverečné skúšky, výkon výučby a praxe do 50 osôb, študenti
zdravotníckych odborov Školské jedálne Prezenčne s obmedzením: VŠ– obmedzená kapacita,
v interiéri len sedenie na 50% kapacity Internáty otvorené iba pre: žiakov SŠ, GYM8, ŠŠ a
internáty VŠ pre študentov s prezenčnou výukou v obmedzenej kapacite, pre študentov
zdravotníckych odborov a pre študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok
Hromadné podujatia - V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v
exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250, Obmedzenia podľa
príslušného semaforu, Povinný zoznam účastníkov
Svadby, kary, večierky - Maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri resp. podľa
príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov
Obrady - povolené
Bohoslužby -. V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v exteriéri,
do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250.
Fitness - Max. 30 osôb alebo min. 15 m2/osobu
Wellness, Aquapark, kúpele - Max. 50% kapacity na 1 sektor resp.max. počet osôb do 500
Bazény a plavárne - Max. 50% kapacity
Reštaurácie - V interiéri 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy
medzi stolmi
Múzeá, galérie - Hromadné prehliadky do 30 osôb

