Zoznam opatrení z 24.03.2020
1. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) vydá opatrenie, ktorým nariadi sociálnym
zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia.
2. Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k
práci.
3. Všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa
dajú posunúť na neskôr.
4. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť, bude
vyhlásený núdzový stav.
5. Hygienici vydajú nariadenie, podľa ktorého sa uzavrie činnosť denných stacionárov.
6. Ešte v utorok sa predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase
krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
7. Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v
Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných
nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
8. Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj
počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne
dostávajú.
9. Hygienici vydajú opatrenie, podľa ktorého sa v nedeľu zatvoria všetky, potraviny či
drogérie. Dôvodom je oddych personálu a sanitárny deň.
10. Otváracie hodiny pre dôchodcov 65 a viacročných budú každý deň okrem nedele od 9:00 12:00.
11. Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov.
12. Vláda vyzýva dôchodcov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných
prípadoch.
13. Dôchodcovia majú chodiť von len v nevyhnutných prípadoch. Ak to nebudú rešpektovať,
vláda im vychádzanie môže aj zakázať.
14. Obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku napríklad jedál a inej pomoci pre
ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
15. Ministerstvo zahraničných vecí má pripraviť zoznam všetkých opatrení, ktoré urobili v 20
vybraných krajinách na potlačenie koronavírusu.

16. Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a
takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
17. V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať
notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.
18. Do 30. apríla nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
19. Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi, budú
hliadkovať vojaci a policajti.
20. Možno už v utorok vláda kúpi 200-tisíc presných PCR testov na koronavírus.
21. Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive–thru. Ide o testovacie body
na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
22. Ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme na
zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia.
23. Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to
bolo nevyhnutné.
24. Hygienici nariadia povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
25. Vydá sa odporúčanie, aby ľudia stáli v rade v dvojmetrových rozostupoch.
26. Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať
teplota tela.
27. Vláda požiada riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, aby každý deň bola na RTVS svätá
omša o 18:00. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.
28. Ministerstvo dopravy vyrokuje s mobilnými operatérmi posielanie SMS ľuďom nad 65
rokov, ktorým vláda potrebuje komunikovať dôležité správy.
29. Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky.
30. Dovážaný tovar pre epidémie bude oslobodený od DPH a ciel.
31. Od Českej republiky sa pokúsime zohnať dva lieky na boj proti Covidu - 19.
32. Od utorka sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a
kultúrnych podujatí do odvolania.

