
Jednotné 
celonárodné 
opatrenia na 
vlnu Omikron
Platné od 19.1.2022 do ústupu 
vlny Omikron



Všetky školy, prevádzky, 
služby, podujatia povolené 
s obmedzeniami 
Platné od 19.1.2022 do max 4 týždne po vrchole vlny Omikron



Všetky osoby bez ohľadu na 
ich prípadné očkovanie, 
prekonanie choroby či 
výsledok testovania

Režim

ZÁKLAD



Osoby, ktoré sú 

•kompletne očkované, 

•testované (od odberu PCR 
72 hodín, Ag 48 hodín), 

•alebo ochorenie COVID-19 
prekonali za ostatných 90 
dní

Režim

OTP



• Kompletne zaočkované osoby po 
dobu 9 mesiacov  od ukončenia 
základnej očkovacej schémy, resp. od 
ostatnej „booster“ dávky
• Osoby po prekonaní COVID-19 + jedna 

dávka vakcíny 
• Osoby po prekonaní COVID-19 

potvrdeného RT-PCR  nie staršom ako 
90 dní
• Deti mladšie ako 12 rokov a dva

mesiace
• Dočasne, alebo trvalo 

kontraindikované osoby na základe 
jednotného formuláru s platným 
testom

Režim

OP



Spĺňajú definíciu OP a zároveň sú
•Testované (od odberu PCR 72 

hodín, Ag 48 hodín)
• alebo dostali booster dávku
•prípadne majú kompletné 

očkovanie + prekonanie ochorenia 
COVID-19 nie staršie ako 180 dní 

•Deti 2-12 rokov a dva mesiac s 
testom 
•Deti 12 rokov a dva mesiace - 18 

rokov a dva mesiace kompletne 
zaočkované s testom

Režim

OP+



Prevádzky a služby:

•Otvorené len od 5:00 hod do 
22:00 hod

Obmedzenie 
prevádzkových 
hodín



Rizikovosť:
•Nízka (respirátor, bez 

konzumácie, sedenie)
•OP: 100 osôb (divákov), alebo 

maximálne 50% kapacity

•Stredná (respirátor, fixné 
sedenie alebo státie)
•OP: 100 osôb (divákov), alebo 

maximálne 25% kapacity

•Vysoká (obmedzené nosenie 
respirátora, konzumácia)
•OP+: Maximálne 20 osôb

Hromadné 
podujatia 
podľa 
rizikovosti



•OP

•OTP od 12 rokov a dvoch 
mesiacov do 18 rokov a dvoch 
mesiacov (platí platný Ag test 
zo školy)

•Maximálne 100 športovcov

Športové 
súťaže a 
tréningy 
limity pre 
športovcov 



•OP+

•Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2

/ osobu (krytej plochy)

•Otvorené len od 5:00 hod do 
22:00 hod

Fitness, 
wellness, 
aquapark a 
kúpele



•OP

•Otvorené len od 5:00 hod do 
22:00 hod

Neesenciálne 
obchody, 
služby, múzeá, 
galérie, 
výstavné siene



•OP: Iba sedenie, obsluha iba 
pri stole, vrátane terasy. 

•Povinný respirátor mimo stolu 
a mimo konzumácie.

•ZÁKLAD: Iba okienkový predaj

•Otvorené len od 5:00 hod do 
22:00 hod

Reštaurácie



•OP+: Bez limitu

•Využívanie spoločných 
priestorov je hromadné 
podujatie podľa pravidiel HP

•ZÁKLAD: Zakázané okrem 
karanténnych zariadení, 
ubytovanie dlhodobého 
charakteru

Ubytovacie 
zariadenia



•OTP: Diaľková doprava, taxi, 
vleky, lanové dráhy, výletné 
lode. Povinný respirátor

•ZÁKLAD: MHD a prímestská 
doprava. Povinný respirátor

Doprava


