
Núdzový stav a zákaz vychádzania od 25. novembra 2021

Od 25.11.2021 začína na 2 týždne lockdown, núdzový stav (na 90 dní), zákaz vychádzania s výnimkami.
Školy zostávajú otvorené.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021

Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na
obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky
núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu
zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od
05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do
odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa
v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

Cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia
Cestu do a zo zamestnania zamestnanca alebo podnikateľa (s potvrdením od zamestnávateľa)
Cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb
Cestu na hromadné podujatie
Cestu do zdravotníckeho zariadenia
Cestu na preventívnu prehliadku
Cestu do lekárne
Cestu na očkovanie a testovanie na ochorenie COVID-19
Cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
Cestu na účel starostlivosti o blízku osobu
Starostlivosť o zvieratá a venčenie
Cestu do zahraničia
Pobyt v prírode a šport
Cestu dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl
Cestu žiaka a študenta do základnej školy a vysokej školy
Sprevádzanie žiakov a študentov
Cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
Cesta do zariadení sociálnych služieb
Zdravotné vychádzky
Cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
Cestu na orgán verejnej moci
Cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie
Cestu na pohovor a iné pracovnoprávne záležitosti
Cesta s dieťaťom v okolí bydliska
Individuálna návšteva kostola
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Cestu späť z návštevy inej domácnosti
Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu
Cestu na účel individuálnej rekreácie do vlastnej nehnuteľnosti
Cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka

Zdroj: korona.gov.sk

 

VZOR POTVRDENIA ZAMESTNÁVATEĽA je dostupný na tomto odkaze.
 

Súvisiace odborné články
Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam hromadných podujatí od 25.11.2021
Vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 25.11.2021
Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok od 25.11.2021
Vyhláška ÚVZ SR pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 29.11.2021

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
428/2021 Z. z.
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/filedownload.ashx?FileId=299822
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/vyhlaska-uvz-sr-k-obmedzeniam-hromadnych-podujati-od-25-11-2021.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/vyhlaska-uvz-sr-k-povinnosti-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-od-25-11-2021.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/vyhlaska-uvz-sr-k-obmedzeniam-prevadzok-od-25-11-2021.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/vyhlaska-uvz-sr-pre-vstup-zamestnancov-na-pracovisko-zamestnavatela-od-29-11-2021.htm
http://www.epi.sk/zz/2021-428

