Vláda SR prijala nové opatrenia s platnosťou od 3.3.2021 s cieľom znížiť mobilitu ľudí
a tým zamedziť šíreniu koronavírusu. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.
Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou benefitov a kontrol. Pre všetkých členov
domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID-príplatok. Má motivovať ľudí
striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena
rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény a
zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia.
V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie
respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15.
marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. Dôchodcom je dôrazne
odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo vyhradených hodinách pre
dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe
preukazu ZŤP a preukazu asistenta.
Zavedený má byť tiež prezenčný výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do práce sa
ľudia budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby
a miesta výkonu práce a negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu nie starším
ako 7 dní.
Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia
chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných
škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú
distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať RT-qPCR testom.
Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. Počas dňa, od 5:00 do 20:00 bude
zavedený zákaz vychádzania, platiť bude len niekoľko výnimiek. Vo večerných a nočných
hodinách od 20:00 do 01:00 má byť zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty do
práce a k lekárovi.
Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne
účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň.
Plánuje sa zvýšená kontrola protiepidemiologických opatrení príslušníkmi mestských polícií a
obecných polícií a sprísnenie kontrol sa dotkne aj režimu na hraniciach.

