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Od pondelka (8.2.2021) platí na Slovensku Covid automat. Negatívny test nebude požadovaný od
pondelka 8. februára, ale až od stredy 10. februára. V najhorších regiónoch sa bude potrebné
testovať každých sedem dní.
Ak bude nejaký región v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale
každých 14 či 21 dní. Ak niekto cestuje do zamestnania MHD, regionálnym autobusom či vlakom,
bude sa musieť testovať každých sedem dní ! Platí to pre celé územie SR, čiže aj pre okresy s lepšou
epidemiologickou situáciou.
Najhoršie okresy sa budú testovať každý týždeň.
Najvyššie riziko infekcie je v 51 okresoch. Štvrtý stupeň (čierna farba) varovania platí pre:
Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava, Žiar
nad Hronom.
Tretí stupeň (bordová farba) platí pre okresy: Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava,
Malacky, Pezinok, Senec, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Medzilaborce, Snina,
Komárno, Košice, Martin, Michalovce, Sobrance, Nitra, Nové Zámky, Levoča, Poprad, Ilava, Považská
Bystrica, Púchov, Senica, Gelnica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Levice, Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Detva, Krupina a
Zvolen.
Druhý stupeň varovania (červená farba) platí pre okresy: Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto,
Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Lučenec, Poltár, Turčianske Teplice,
Kežmarok, Prešov, Sabinov, Rimavská Sobota, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trenčín a
Žilina. V týchto okresoch platí test štrnásť dní.
Prvý stupeň varovania (ružová farba) platí len pre jeden okres: Veľký Krtíš. V praxi to znamená, že
obyvatelia tohto okresu môžu mať test starý tri týždne.
Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 však už ľudia nebudú potrebovať na cestu do
prírody v rámci okresu. Povolené budú cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú
musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom.
Prvými dávkami vakcín od AstraZeneca, ktoré majú prísť budúci týždeň na Slovensko, sa budú
očkovať prioritne učitelia ! Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne. Vakcíny, ktoré prídu v
pondelok, budú určené učiteľom a zamestnancom, ktorí učia prezenčne v materských školách a
základných školách. A čo vysoké školy ???

Predĺženie núdzového stavu
Ministri na rokovaní vlády predĺžili núdzový stav do 19. marca. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili.
Vládny kabinet plánuje predĺžiť núdzový stav od pondelka 8. februára na 40 dní. Potvrdiť to ešte
musia poslanci Národnej rady SR, a to do 20 dní od jeho predĺženia.
Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie
zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie
obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a
tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov
obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.
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