30. október 2020

COVID-19 v kocke
Slovensko (údaje k 30.10.2020)
55 031

pozitívne prípady spolu; pribudlo

+ 3 363

12 508

počet vyliečených spolu; pribudlo

+ 281

celkový počet úmrtí; pribudlo

212

+12

Najviac infikovaných:
Žilinský kraj

Najmenej infikovaných:
Banskobystrický kraj

Spoločná zodpovednosť – celoplošné testovanie
Každý jeden z nás môže pomôcť pri záchrane životov a zdravia občanov Slovenska.
✓ ťaháme za jeden povraz

✓ zistíme svoj stav a ochránime rodinu, komunitu, iných
✓ môžeme zvrátiť negatívnu krivku rastúcich pozitívnych prípadov
✓ šanca pre ekonomiku
✓ zadarmo
Testovanie prebehne v dňoch 31.10.2020 – 1.11.2020 od 07.00 h do 22.00 h.
Testovania sa môžu zúčastniť všetci vo veku od 10 rokov. Neodporúča sa osobám so
zdravotným či iným obmedzením, seniorom a iným zraniteľnejším skupinám
obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí - pre tieto osoby však
potom platí zákaz vychádzania. Výnimkou sú osoby, ktorým to neumožňuje
zdravotný stav a vedia sa preukázať lekárskou správou
! Pre toho, kto sa nezúčastní testovania, platí zákaz vychádzania.!

na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt
(usmernenie vydáva lokálna samospráva, poradie môže byť podľa abecedy alebo
podľa bydliska)
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková vyzvala pomáhajúce
a podporné profesie v obciach s prítomnosťou rómskych komunít, aby sa aby sa aktívne zapojili
do prípravy a realizácie celoplošného testovania. Ide o takmer 4 100 terénnych sociálnych
pracovníkov, asistentov osvety zdravia, príslušníkov miestnych občianskych poriadkových
služieb, pracovníkov v komunitných centrách a asistentov učiteľa.

30. október 2020
Celý proces testovania zaberie iba niekoľko minút.

Opatrenia v praxi (od 15.10.2020)
• zatvorené kúpaliská, akvaparky, wellness/fitness centrá, kiná, divadlá…
• rúško všade v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy
• verejné stravovanie: jedlo a nápoje len na terasách alebo zabalené so sebou
• hromadné podujatia sa môžu konať len do 6 osôb (v prípade dodržania ďalších opatrení),
výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal…)
• vyhradený čas na nákup potravín a drogérie pre osoby and 65 rokov od 9:00 do 11:00
(mimo víkendu)

• v prevádzkach max. 1 osoba na 15 m2, vstup len s telesnou teplotou najviac 37 °C

Novinky v nariadeniach
• zákaz vychádzania predĺžený do 8.novembra 2020
• zákaz vychádzania od 2.11. do 8.11.2020 neplatí pre osobu s negatívnym RT-PCR
testom alebo antigénovým testom z celoplošného testovania vykonaného od
29. októbra do 1. novembra 2020
Odkaz na uznesenie vlády z 28.októbra 2020

Ako sa chrániť: Dodržiavajte zásady R-O-R
R: noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa)
O: dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (asi
2 metre)
R: často a dôkladne si umývajte ruky alebo

si ich dezinfikujte

