PODMIENKY VSTUPU DO BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU
V období od od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 sa podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 do budovy
mestského úradu ZAKAZUJE VSTUPOVAŤ pokiaľ sa nepreukážete nasledovným:
•
•
•
•

potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID 19
nie starším ako 7 dní
doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace
doklad o diagnostikovanom ochorení COVID-19 v období nie dávnejšom ako tri mesiace od
okamihu vstupu
doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Na zákaz vstupu sa vzťahujú aj ďalšie výnimky.
Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať príslušný doklad, ktorý preukazuje, že sa na osobu
nevzťahuje zákaz vstupu a je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť.
Zákaz vstupu do budovy MsÚ sa v období od 8. februára do 19. marca vrátane nevzťahuje na:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich
úloh,
osoby nad 65 rokov veku
dieťa do 10 rokov veku
osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu
na ochorenie COVID-19,
osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo
osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr.
biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej
liečby,
osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 v izolácií v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z
dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom
pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

