
Opatrenie úradu Verejného zdravotníctva
SR č.3355/2020

Úrad verejného zdravotníctva SR ako prí-
slušný orgán nariaďuje nasledovné opatre-
nie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou 
od 21.apríla 2020 od 00:00 hod do odvola-
nia vychádzať a pohybovať sa na verejnos-
ti bez prekrytia horných dýchacích ciest,
ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné
prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek
a to s výnimkou:
-detí do 2 rokov veku,
-osôb so závažnými poruchami autistické-
ho  spektra,
-osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky 
osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
-vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami
v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
-osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri
pobyte v prírode,ak je ich vzdialenosť od 
iných osôb min.20 metrov,
-osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri
pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdiale-
nosť je min.20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je 
potrebné:
-umyť ruky mydlom a vodou al.použiť de-
zinfekciu na báze alkoholu,
-pri nasadení je potrebné si zakryť nos a 
ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom ne-
boli žiadne medzery.

A Szlovák Köztárssaság Közegészségügyi 
Hivatalának 3355 sz.rendelete

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi 
Hivatala rendelete szerint:

2020.április 21. éjféltől nyilvános helyeken
kötelező védőmaszkkal, vagy más erre al-
kalmas eszközzel, például kendővel, sállal
eltakarni  az orrunkat és szájunkat.
Néhány esetben azonban mentesülhetünk a 
viselése alól:
Nem kötelező a szájmasz viselete:
-2 éven aluli gyermekeknek
-az autizmussal élő személyeknek,
-az egy háztartásban élő személyeknek egy 
utón belül,
-a tömegközlekedési járművek vezetőinek, 
amennyiben elzárt kabinban ülnek elkülö-
nítve az utasoktól,
-az egy háztartásban élő, természetben tar-
tózkodó embereknek-amennyiben 20 méter
körzetben nincsenek mások, a többiektől 
legalább 20 méteres távolságot kell tartani.

Mielőtt feltennénk a maszkot, kezet kell 
mosni szappannal és vízzel. Használhatunk
alkoholtartalmú fertőtlenítőt is.
Az orrot és a szájat úgy kell eltakarni, hogy 
az arcunk és a védőmaszk között ne legyen
hézag.












