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Oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické 
opatrenia s platnosťou od 19. januára 2022 

 
podľa Vyhlášky č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej 

republiky 17. januára 2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. 

 

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: 

• vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s 

prekrytými hornými dýchacími cestami; 

• pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice,  

• zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre 

osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich 

asistentov;  

• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť 

neplatí pre:  

o deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,  

o pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v 

prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,  

o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky 

určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet 

účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10,  

• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie 

uvedené hygienické opatrenia,  

• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov 

a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, 

• zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky 

iba osobám v príslušnom režime, 

• vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v 

príslušnom režime. 


