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Usmernenie pre starostov obcí v okrese Vranov nad Topľou
v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na COVID-19
V súvislosti s nárastom výskytu ochorení na COVID-19 v okrese Vranov nad Topľou
boli po zasadnutí okresného krízového štábu dňa 14.08.2020 vydané opatrenia RÚVZ so sídlom
vo Vranove nad Topľou pre obce okresu.

-

Obciam, kde je zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 bol vydaný zákaz konania
hromadných podujatí (Vranov nad Topľou, Babie, Bystré, Hanušovce nad Topľou,
Soľ, Vlača).

-

V ostatných obciach okresu sa môžu športové podujatia organizovať bez divákov.

-

Pri iných hromadných podujatiach sa musia dodržiavať opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva SR a to:

-

zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami

ostane

jedno miesto

neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie
ako 50%.
alebo
-

zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

-

obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako
50%.“

S účinnosťou od 07. júla 2020 platí:
zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí, pokiaľ je organizátor schopný
zabezpečiť rozdeliť priestor hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí
dodržiavať nasledovné:
-

zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia,
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-

v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb,

-

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne
sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch,

-

pre exteriérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 m2 plochy
sektoru,

-

pre interiérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 m 2 plochy
sektoru,

-

pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný
doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
Rúška sú povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v
exteriéri. Takisto sú povinné v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov.

Odporúčame dodržiavať zásadu: „Rúško- odstup- ruky/dezinfekcia ROR“.
Šíreniu ochorenia dokáže zabrániť aj verejnosť. Majte na pamäti základnú zásadu ROR:
Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia. Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme
seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia
COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej
do okolia. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým
a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.
Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité
dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéroch. Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie
odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len
na nevyhnutný čas.
Prevádzkovatelia obchodov, zariadení verejného stravovania a prevádzok služieb
sú povinní zabezpečiť pri vstupe do priestorov predajne či prevádzky dezinfekciu na ruky alebo
jednorazové rukavice, rovnako, aby ich zamestnanci nosili rúška a v zmysle platnej legislatívy
pri výdaji jedla používali rukavice. Rovnako musia zabezpečiť časté vetranie priestorov
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a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na dezinfekciu musia použiť prostriedky
s virucídnym účinkom.
Pre výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného
obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií je povinné:
-

vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-

pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-

odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

-

dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky,

-

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,

-

pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

-

dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

-

pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku.

V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým
vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie
z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
-

odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom
alebo gestom úsmevu),

-

odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou
(napr. sväteničky),

-

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh
a predmetov.
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