
S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj 

a predaj a poskytovanie služieb v prevádzkach okrem:  

1. predajní potravín, 

2. lekární a predajní zdravotníckych pomôcok, 

3. drogérií, 

4. pohonných hmôt a palív, 

5. novinových stánkov, 

6. predajní krmív a ďalších potrieb pre zvieratá  - vrátane veterinárnych  

      ambulancií, 

7. prevádzok telekomunikačných operátorov, 

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 

10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb. 

 

S účinnosťou od 16.03. 2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje 

prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym 

občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb 

(napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so 

sebou bez vstupu do prevádzky).   

 

Odporúčania pre prevádzkovateľov, zamestnancov a spotrebiteľov: 

 

1. Vzhľadom na to, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým typom koronavírusu 

(SARS-CoV-2) sa šíri kvapôčkovou infekciou prostredníctvom povrchov, ktorých sa 

chorý dotýkal doporučujeme pokrmy, ale i nebalené potraviny  baliť iba do 

nových, nepoužitých obalov. Balením pokrmov a potravín do nádob prinesených 

spotrebiteľom sú zamestnanci i spotrebitelia vystavení zvýšenému riziku komunitného 

šírenia nákazy. Je nutné zdôrazniť význam obalov potravín ako ochranného prvku 

pred kontamináciou.   

2. Obsluhujúci personál musí byť poučený o nutnosti pravidelného a častého umývania 

rúk vodou a mydlom. V situáciách, kedy nie je možné vykonať hygienu rúk vodou 

a mydlom, je nutné použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok minimálne so 70 %  

obsahu alkoholu.  

3. Personál, ktorý javí príznaky respiračného ochorenia, musí byť vylúčený z pracovnej 

činnosti.  

4. Obsluhujúci personál sa má vyvarovať úzkeho kontaktu so spotrebiteľmi a má 

používať ochranné rúško. 

5. Dostatočnú vzdialenosť je nutné dodržiavať aj medzi spotrebiteľmi. V prípade malých 

prevádzkární  je vhodné, ak budú spotrebitelia vstupovať  do vnútra postupne, tak 

aby priestor prevádzkarne nebol preplnený. Žiadatejte od spotrebiteľov, aby do 



prevádzkových priestorov vstupovali iba s ochranou nosa a úst (ochranné rúška, šál 

a pod.). 

6. Pri manipulácii s nebalenými potravinami vrátane výdaja hotových jedál je 

obsluhujúci personál povinní používať jednorázové rukavice. 

7.  Priestory, do ktorých zákazníci vstupujú, musia byť pravidelne dezinfikované 

účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou 

koncentráciou a dobou pôsobenia. Pozornosť musí byť venovaná najmä povrchom, 

ktorých sa spotrebitelia dotýkajú, prípadne, ktoré môžu byť kontaminované 

kvapôčkami  vznikajúcimi pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Jedná sa najmä o 

podlahy, kľučky, obslužné a predajné pulty, nákupné košíky a vozíky, WC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


