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OZNAM PRE OBČANOV 

 

Vážení občania, 

vypočujte si tento dôležitý oznam. Od 01. 10. 2020 bude na celom území SR platiť núdzový stav.  
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verej-
ného zdravotníctva z dôvodu ochorenia COVID-19 nariaďuje tieto opatrenia: 
 

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a 
ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie patriacich do červenej 
zóny, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu 
na ochorenie COVID-19. V prípade, že výsledok testu neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí 
je bezpríznakový, končí sa 10. dňom dovŕšenia. Po dobu domácej izolácie sa toto nariaďuje i osobám 
žijúcim v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa 
podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. 
 

Týmto osobám sa ďalej nariaďuje, aby sa bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky 
registrovali na webe, aby počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky boli schopné sa preukázať 
potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. 
 

Všetkým osobám, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky 
sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to tele-
fonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. 

 
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania 

pohybovať sa na verejnosti, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez 
prekrytia horných dýchacích ciest ako je napríklad rúško, šál, šatka. 

 
Od 1. októbra nebude možné organizovať nad 50 osôb akékoľvek hromadné podujatia športo-

vej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či pohreb. Na svätej 
omši sa bude môcť zúčastniť maximálne 50 osôb v interiéri. 
 
Podrobnejšie informácie ohľadom týchto nariadení nájdete na webovom sídle obce alebo na 
obecnej informačnej tabuli.  

 

 

 

 

 

 

 

V Košarovciach, 30. 09. 2020               _______________ 

                                                                                                                                                          Peter Čokota  
                                           starosta obce 


