
Úrad vlády SR na základe rozhodnuta 
Ústredného krízového štábu vzhľadom 
na priaznivý vývoj epidemickej situácie
od 20.mája zaviedol poslednú fázu pre-
ventívneho opatrenia. To znamená že
od 20.mája vonku nebude povinné no-
siť rúško, len dobrovoľne, ak ľudia do-
držia 5 metrovú vzdialenosť medzi se-
bou. V interieri, ako sú obchody, kan-
celárie, je stále povinné nosiť rúško. 
Môžu sa otvárať kiná, divadlá a iné po-
dujata, na ktorých sa zhromaždí naj-
viac 100 osôb. Je možné otvoriť aj ná-
kupné strediská, reštaurácie už môžu
prijímať hostí aj vo vnútri, ale plata
rovnaké pravidlá ako pre vonkajšie 
terasy. Obchody v nedeľu naďalej os-
tanú zatvorené. V obchodoch sa plo-
cha na zákazníka zmenšila z 25 metrov
štvorcových na 15 metrov štvorcových,
takže v obchode môže byť súčasne viac
ľudí. Medzi 9,00 a 11,00 hodinou môžu
nakupovať stále len osoby staršie ako 65
rokov.
Od 1.6.2020 môžu sa otvárať materské 
školy a základné školy pre ročníky 1-5.

A Központ Válságstáb határozata alapján 
a SzK Kormányhivatala a járványhelyzet 
kedvező alakulása alapján május 20-tól 
bevezette a megelőző intézkedések utol- 
só fázisát. Ez azt jelent, hogy május 20-tól
a köztereken már csak önkéntes alapon 
kell szájmaszkot viselni, amennyiben az 
emberek betartják az egymás közöt 5 m
távolságot. Belterekben, úgymint üzletek,
hivatalok továbbra is kötelező a szájmaszk
viselete. Megnyithatnak a színházak,mozik 
és egyéb olyan események, rendezvények 
is megtarthatóak lesznek, hol a résztvevők
száma nem haladja meg a 100 főt. 
Megnyithatnak a bevásárlóközpontok is, a 
vendéglők már beltéren is fogadhatnak 
vendégeket, de ugyanazok a szabályok ér-
vényesek, mint a kint teraszoknál. Az üz-
letek vasárnaponként továbbra is zárva 
tartanak. Az üzletekben 25 négyzetméter-
ről 15-re csökkent az egy vásárlóra számo-
landó terület, tehát így többen lehetnek 
bent egyszerre az üzletben. 9,00 és 11,00 
óra között továbbra is csak a 65 év felet-
tek vásárolhatnak. 
Június 1-től megnyithatnak az óvodák illet-
ve az alapiskolák 1-5 évfolyamai számára.


