V Lehôtke, 12.11.2021
Vec : Úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 650 – zverejneného v Zbierke zákonov
SR pod č. 410/2021 Z.z – mimoriadna informácia č. 62
___________________________________________________________________________
Vážená pani primátorka,
Vážené panie starostky,
Vážení páni starostovia,
V Zbierke zákonov SR bolo dňa 12. novembra 2021 pod č. 410/2021 Z.z. zverejnené
uznesenie vlády SR č. 650 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej
rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.
Znenie je nasledovné :
Vláda
A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení
proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou od 15. novembra 2021
rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
takto:
– 1. stupeň ohrozenia: okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda, okres Komárno, okres
Šaľa,
– 2. stupeň ohrozenia: okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Malacky,
okres Myjava, okres Nitra, okres Pezinok, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres
Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senec, okres Skalica, okres Trenčín, okres
Trnava, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,
– 3. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská
Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres
Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I – IV, okres Košiceokolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres
Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce,
okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske,
okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres
Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres
Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres
Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres
Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie
Slovenska a v TASR.
bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády, ministerka kultúry
Poznámka :
1. stupeň ohrozenia – červené okresy,
2. stupeň ohrozenia – bordové okresy,
3. stupeň ohrozenia – čierne okresy - LC, PT, VK
Pre okres Lučenec a okres Poltár platia opatrenia vyplývajúce z vyhlášok Úradu
verejného zdravotníctva SR č. 252, 253, 254, 255, zverejnené vo Vestníku vlády SR, ktoré
som Vám zaslal 11. októbra 2021.
V prípade prijatia mimoriadnych opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov konzília
odborníkov / ZOZNAM opatrení, ktoré navrhlo konzílium odborníkov na na záchranu
ľudských životov a zachovanie funkčného zdravotného systému/, Vám ich ihneď po
prijatí oznámim.
- obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch
- zaviesť OTP COVID preukazy (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID) na vstup do
zamestnania od červených okresov
- zaviesť home office od červených okresoch
- v bordových a čiernych okresoch obmedziť vyúčbu v školách na dva týždne
- od bordových okresov obmedziť prevádzky od bordových okresov
- zakázať v čiernych okresoch rizikové aktivity ako sú svadby, večierky a spoločenské večere
- navýšiť počet lôžok
Návrhy na zvýšenie zaočkovanosti
- vyplácať zvýhodnenú COVID PN len očkovaným
- zrýchliť očkovanie treťou dávkou, výrazne motivovať na očkovanie prvou dávkou
- zaangažovať regionálnych politikov
- zvážiť povinné očkovanie niektorých skupín, ako je to v iných krajinách
- vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti ako jediného nástroja na zvládnutie 3. vlny
- použiť všetky dostupné prostriedky na dodržiavanie opatrení,

