
Obec Svätá Mária, Bodrog 29, 076 35 Svätá Mária

VÝZVA!

Vláda Slovenskej republiky od 3. marca 2021 vydala nasledovné
nariadenia:

1. S účinnosťou od 3. marca 2021 je zakázané cestovať do prírody mimo 
okres.

2. Do platnosti vstupuje od 03. marca 2021 zákaz nočného vychádzania. 
Platiť bude od 20:00 hodín do 01:00 hodín. Výnimkou sú len cesty na 
nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

3. Škôlky a prvý stupeň ZŠ sa od 3. marca 2021 otvoria len pre deti ľudí, 
ktorí chodia do práce. ( rozhodne zriaďovateľ )

4. Od 8. marca 2021 budú povinné FFP2 respirátory v obchodoch a v MHD, 
a od 15. marca 2021 úplne vo všetkých interiérových priestoroch.

5. Pozitívne testovaní ľudia už nebudú môcť vyjsť z domu. Jedinou 
výnimkou bude cesta k lekárovi a do lekárne. Do obchodu NIE!

6. Prezenčne by mali chodiť do práce len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné.
Bude potrebné mať vystavené potvrdenie od zamestnávateľa s určením
pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Za nedodržanie pokynov RÚVZ SR môžete byť pokutovaní!

O prípadných zmenách budeme obyvateľstvo včas informovať.  



Szentmária községhivatal, Bodrog 29, 076 35 Szentmária

FELHÍVÁS!

Szlovákia kormánya 2021 március 3-tól a következő szabályokat
rendelte el:

1. 2021 március 3-tól csak a saját járásunkban belül utazhatunk a 
természetbe, más járásokba nem.

2. A kijárási korlátozás alóli menteség csak reggel 5:00 óra és este 20:00 óra
között érvényes, este 20:00 órátol hajnal 1:00 óráig csak sörgős 
munkavégzés, illetve orvosi ellátás miat lehet elhagyni a lakhelyt.

3. Az óvodások és az alapiskolák alsó tagozatos diákjai közül csak azok 
látogathatják az intézményt, akiknek a szülei nem tudnak othonról 
dolgozni. 

4. Március 8-tól az üzlethelyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön, 
március 15-től pedig minden beltérben kötelező lesz az FFP2-es típusu 
védőmaszk viselése. Az intézkedés alól kivételt élveznek a gyerekek, akik
továbbra is szájmaszkot hordanak. 

5. A koronavírus – pozitív személyek ezentúl kizárólag orvoshoz vagy 
gyógyszertárba mehetnek, boltba NEM.

6. Munkába is azok járhatnak akiknek a munkájuk nem engedi meg hogy 
othonról dolgozhassanak. Szükségük lesz a munkaadó által kiállított 
igazolásra, amely meghatározza a munkaidőt és a munkavégzés helyét.

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a szabályok megszegése pénzbírsággal
sújtható.

A további változásokról időben értesítjük lakosainkat.


