Povinnosť nosiť rúško
Platnosť nariadenia od: 2. septembra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: 14. septembra 2020, 18:00 hod
Aktualizované 31. augusta 2020
Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále odporúčané a to
najmä v prípadoch, ak nie je možné dodržať minimálne 2
metre odstup od cudzích osôb.
Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo
svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto
povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý
musí byť taktiež prekrytý rúškom.
Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré
bránia šíreniu kvapôčiek do okolia.
Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné
prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho
bydliska pre tieto skupiny ľudí:


deti do 3 rokov,



osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne
oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,


žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci
výchovnovzdelávacieho procesu,


žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým
postihnutím,


žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok,
jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon
povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,




poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,



deti v interiéri materskej školy a jaslí,



osoby pri výkone športu,

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu
fotografovania,
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osoby nevesty a ženícha pri svadbe,



detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe
programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,




osoby vo wellness a umelých kúpalísk,

účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane
personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na
konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo
voľnej prírode,


zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom
priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne
2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku
sám.
Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na
základe opatrenia zo dňa 03.07.2020 (PDF, 111 kB) udelená aj účinkujúcim pri
výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom
pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť
zabezpečené nasledovné:




dostupnosť dezinfekcie rúk,

pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné
vetranie, ak ide o interiér),


zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou
telesnou teplotou nad 37°C alebo s inými príznakmi COVID-19.
Opatrením OLP/6848/2020 (PDF, 120kB) zo dňa 28.8.2020 sa mení
opatrenie OLP/5453/2020 (PDF, 111 kB) z 3. júla 2020.
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