Vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálny vývin situácie by som Vás rada požiadala v nasledujúcich
dňoch necestovať do rizikových („červených“) krajín, ktorými momentálne sú:
Chorvátsko, Španielsko, Malta, Portugalsko, Holandsko a Francúzsko. V opačnom
prípade bude Vaše dieťa musieť ostať v 10 dňovej domácej karanténe. Zároveň
z oznamu na stránke RÚV SR dávam do pozornosti najmä nasledovné:
Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej
rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je
členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania
negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového
priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie
COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v
domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý
je možné vykonať najskôr na 5. deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu
bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na
Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred
prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa
potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia
nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

Kompletné informácie nájdete na: http://www.uvzsr.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=4428:uvz-sr-zasadalo-odborne-konziliumverejnos-informovalo-onplanovanych-zmenach-od-1-septembra2020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
Taktiež Vás žiadam neustále sledovať aktuálne informácie, nakoľko sa situácia
a aj usmernenia a nariadenia denne menia.

Napriek nie jednoduchej situácii sa na Vás i Vaše deti veľmi tešíme.
Všetkým prajeme príjemný zvyšok letných prázdnin.

