
(1/2) 

 

Mesto Vrbové 
 Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 
tel.: 033/7350635, e-mail: bozp@vrbove.sk  

_______________________________________________________________________ 

     
                                                                                                                                           Vrbové, 12.11.2021 

 

OD PONDELKA 15. NOVEMBRA 2021 BUDE OKRES PIEŠŤANY V  COVID AUTOMATE ČIERNY 

 

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní dňa 10.11.2021 schválila v rámci COVID automatu 

(covidová mapa okresov) nové rozdelenie okresov. 

 

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v čiernych okresoch možno organizovať 

kultúrne a hromadné podujatia len pre kompletne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. 

Maximálna povolená kapacita je sto osôb. 

V čiernych okresoch sú podujatia v režime „O-T-P“ zakázané. 

V režime „Základ“ sú podujatia zakázané.  

(Zdroj: https://korona.gov.sk/#buduci-sk) 

 

➢ PRAVIDLÁ PRE ČIERNY OKRES, 3. STUPEŇ OHROZENIA: 

   Prekrytie tváre: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri 

• Hromadné podujatia: 

     LEN pre kompletne zaočkovaných -  maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov     

      za prísnych protiepidemických opatrení 

OTP: Zakázané 

Základ: Zakázané 

 

• Svadby, kary, oslavy v prevádzkach verejného stravovania:   
     Zakázané 
 

• Obrady (sobáš, krst, pohreb, a podobne):  

      Kompletne zaočkovaní: Podľa hromadných podujatí 

OTP: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov 

Základ: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov 

 

• Bohoslužby: 

Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych 

protiepidemických opatrení 

OTP: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov 

Základ: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov 
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• Wellness, akvapark, kúpele (nie zo zdravotnej indikácie): 

Zakázané 

 

• Umelé vodné plochy, bazény a plavárne: 

kompletne zaočkovaní: Maximálne 10 osôb, organizované skupiny podľa športového 

automat 

OTP: Zakázané 

Základ: Zakázané 

 

• Obchody: 

OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy 

Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy 

obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov  

 

• Služby: 

OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy 

Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25m2 predajnej plochy 

obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov 

 

• Reštaurácie: 

Kompletne zaočkovaní: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

OTP: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

Základ: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz 

 

• Ubytovacie zariadenia: 

Kompletne zaočkovaní: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti 

s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru 

OTP: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom 

povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru 

Základ: Zakázané 

 

• Taxi: 

Maximálne dvaja klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné 

vetranie, dezinfekcia po každom klientovi 

 


