
NOVÉ PRAVIDLÁ O ZOSTÁVANÍ DOMA A VYHÝBANÍ SA KONTAKTU 

 
Jediná najdôležitejšia vec, ktorú môžeme všetci urobiť pri boji s koronavírusom, je zostať doma, čo pomôže 

chrániť zdravotníctvo (NHS) a zachraňovať životy.  

Ak znížime náš denno-denný kontakt s inými ľuďmi, znížime tak aj šírenie infekcie. Aj preto vláda prijala 

tieto tri nasledovné opatrenia: 

 
1. Vyžaduje, aby ľudia zostali doma, s niekoľkými výnimkami 

 
2. Zatvorenie obchodov, ktoré nepredávajú nevyhnutné produkty a zatvorenie spoločenských priestorov  

 
3. Zákaz zhromažďovania pre viac ako dve osoby. 

 
Každý občan musí tieto opatrenia dodržiavať. Relevantné autority, vrátane polície, budú mať moc 

vynucovať ich – ako pokutami, tak aj rozpúšťaním skupiniek ľudí.  

 
Tieto opatrenia platia od pondelka 23. marca. Vláda prehodnotí tieto opatrenia po troch týždňoch a zmierni 

ich pokiaľ sa ukáže, že je to možné.  

 
1. ZOSTAŇTE DOMA 

 
Domácnosť by ste mali opúšťať len pri jednom z nasledovných štyroch dôvodov: 

 
• nákup nevyhnutných vecí, napríklad jedlo a lieky, s frekvenciou čo najmenej, ako je možné. 

 
• jedna forma športovania denne, napríklad beh, prechádzka alebo bicyklovanie - sám/sama alebo s 

členmi vašej domácnosti 

 
• zdravotné dôvody, alebo pri poskytovaní pomoci alebo starostlivosti ohrozenej osobe 

 
• cestovanie do a z práce ale len v prípade, že absolútne nie je možné pracovať z domu 

 
Tieto štyri dôvody sú výnimky - aj pri ich vykonávaní, by ste sa mali snažiť minimalizovať čas strávený mimo 

domácnosti a uistite sa, že dodržiavate odstup minimálne 2 metre od ľudí, s ktorými nebývate.  

 
Všetci musia dodržiavať tieto opatrenia. Odporúčania pre domácnosti alebo jednotlivcov, ktorí sa izolujú sú 

k dispozícií zvlášť, ako aj pre tých, ktorý sú v rizikovej skupine a potrebujú sa chrániť. V domácnostiach kde 

rodičia nebývajú spolu sa môžu deti do 18 rokov pohybovať medzi oboma domácnosťami. 

 
Vláda tiež označila zoznam dôležitých pracovníkov, ktorých deti môžu stále navštevovať školu alebo služby 

pre starostlivosť o deti. Definícia dôležitého pracovníka nemení či môžete alebo nemôžete cestovať do práce 

– aj v prípade, že nie ste dôležitým pracovníkom, možno stále budete musieť dochádzať do práce, ak ju nie 

je možné vykonávať z domu.   

 
Dôležití pracovníci a rodičia ohrozených detí môžu vychádzať z domu pri odprevádzaní svojich detí do a zo 

školy alebo služieb pre starostlivosť o deti.  



2. Zatvorenie obchodov, ktoré nepredávajú nevyhnutné produkty a zatvorenie verených priestranstiev   

 
Pre zníženie sociálneho kontaktu vláda rozhodla, že niektoré obchody a priestory budú zavreté. Ide o: 

 
• hostince, kina a divadlá 

 
• všetky obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutné produkty  -  vrátane oblečenia a obchodov s 

elektronikou;  vlasové, kozmetické a nechtové štúdiá; kryté a vonkajšie trhy, okrem trhov s potravinami. 

 
• knižnice, komunitné centrá a centrá pre mládež 

 
 kryté aj vonkajšie priestory na voľnočasové aktivity ako bowling, zábavné centrá a kryté detské 

ihriská. 

 
• spoločné priestory v rámci parkov, ako napríklad ihriská, športové kurty a vonkajšie posilňovne 

 
• miesta na uctievanie, okrem pohrebov pre najbližšiu rodinu. 

 
• hotely, hostely, penzióny, kempy, parky pre karavany, internáty pre komerčné alebo 

voľnočasové aktivity, s výnimkou trvalých rezidentov, kľúčových pracovníkov  a tých, ktorí 

poskytujú pohotovostné ubytovanie, napríklad pre ľudí bez domova. 

 
Viac informácií a o výnimkách sa dozviete tu, vrátane prevádzok a iných priestoroch, ktoré musia byť 

zatvorené. Ostatné prevádzky môžu zostať otvorené a zamestnanci môžu dochádzať do práce v prípade, že 

práca z domu nie je možná.  

 
3. Zákaz verejného zhromažďovania 

 
Aby sa uistilo, že ľudia zostanú doma a budú od seba dodržiavať odstup, vláda zakazuje verejné 

zhromaždenia pre viac ako dvoch ľudí.  

 
Existujú len dve výnimky v tomto pravidle: 

 
● ak sa zhromažďujú ľudia, ktorí spolu bývajú - znamená to, že rodičia môžu zobrať svoje deti do obchodu, ak 

nemajú možnosť nechať ich doma.  

 
● ak je zhromaždenie nevyhnutné pre prácu - pracovníci by sa však mali snažiť minimalizovať všetky 

stretnutia a zhromaždenia na pracovisku . 

 
Ďalej vláda zakazuje sociálne udalosti, vrátane svadieb, krstov a iných náboženských ceremónií. Výnimkou 

sú pohreby, na ktorých sa môže zúčastniť najbližšia rodina.  



4. Chodenie do práce 

 
Ako bolo spomenuté v sekcii o zostávaní doma, ľudia môžu cestovať z a do práce ale to len v prípade, že 

prácu nie je možné vykonávať z domu. 

 
Okrem výnimiek pre prevádzky, ktoré sme pokryli vo vyššie uvedenej časti o prevádzkach a verejných 

priestoroch, ktoré musia zostať zatvorené, vláda nevyžaduje, aby ďalšie iné typy prevádzok boli zatvorené- 

je naopak dôležité, aby zostávali naďalej otvorené. 

 
Zamestnávatelia a zamestnanci by mali prediskutovať ich pracovné podmienky, a zamestnávatelia by mali 

vynaložiť všetko úsilie na to, aby zamestnanci mohli vykonávať prácu z domu, vrátane zabezpečenia IT 

vybavenia a iných prostriedkov na prácu z domu.  

 
Nie vždy to bude možné, keďže nie všetci môžu pracovať z domu. Niektoré zamestnania vyžadujú, aby 

ľudia dochádzali na pracovisko – napríkladpriy práci, kde sa používa  ťažká technika, pri stavbe alebo 

výrobe, alebo pri poskytovaní pohotovostných služieb.  

 
Ak pre Vás nie je možné pracovať z domu, môžete dochádzať do práce, za predpokladu, že sa cítite 

dobre a nikto vo vašej domácnosti nie je v izolácií. Toto opatrenie sa stotožňuje s návrhmi hlavného 

hygienika. 

 
Zamestnávatelia, ktorá majú v kancelárií alebo na pracovisku zamestnancov sa musia ubezpečiť, že títo 

zamestnanci budú dodržiavať odporúčania Ústavu verejného zdravotníctva, a kde možné, dodržiavať od 

ostatných odstup 2 metre a pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu 20 sekúnd (poprípade 

použiť dezinfekčný gél na ruky ak voda a mydlo nie sú k dispozícií).  

 
Práce vykonávané v domácnostiach, napríklad opravy a údržby môžu naďalej pokračovať za predpokladu, že 

poskytovatelia služieb nepreukazujú symptómy ochorenia. Opäť je dôležité, aby sa dodržiavali odporúčania 

Úradu verejného zdravotníctva, vrátane odstupu 2 metrov od ktoréhokoľvek člena domácnosti, aby sa tak 

zabezpečila bezpečnosť pre všetkých.  

 
Žiadne práce by sa nemali vykonávať v domácnostiach, kde sa celá domácnosť alebo člen domácnosti 

izoluje, okrem v prípade, že ide o zníženie rizika ohľadom bezpečnosti danej domácnosti, napríklad ako 

pohotovostné opravy a v prípade, že poskytovateľ služby s tým súhlasí. V takom prípade vie Úrad pre 

verejné zdravotníctvo poskytnúť poskytovateľom služieb a domácnostiam ďalšie odporúčania.  

 
Žiadne práce nemôžu byť vykonávané poskytovateľom služieb, ktorý prejavuje symptómy koronavírusu, nech 

sú akokoľvek  mierne.  

 
Ako bolo spomenuté v časti o zatváraní obchodov, ktoré nepredávajú nevyhnuté produkty a o verejných 

priestoroch, vláda prikazuje zatvorenie niektorých prevádzok. Vláda taktiež poskytuje vysvetlenie , ktorých 

prevádzok sa toto nariadenie týka. Pomoc pre zamestnancov takýchto prevádzok, čo sa týka práce a 

finančnej pomoci, nájdete na gov.uk/coronavirus. 

 

V prípade, že sa u niekoho v domácnosti vyskytnú symptómy, zamestnanci by mali dodržiavať odporúčania o 

izolácií. 



5. Uplatňovanie nariadení 

 
Tieto opatrenia znížia náš denno-denný kontakt s inými ľuďmi. Ide o vitálnu časť našej snahy znížiť rýchlosť 

prenosu vírusu.  

 
Každý občan musí tieto opatrenia dodržiavať. Vláda sa bude uisťovať, že polícia a iné relevantné autority majú 

moc  vynucovať ich – ako pokutami, tak aj rozpúšťaním skupiniek ľudí, ktorí odmietajú spolupracovať.  

 
Tieto opatrenia budú zatiaľ platné po dobu 3 týždňov od 23.marca, po uplynutí tejto doby vláda prehodnotí 

tieto opatrenia a zmierni ich, pokiaľ sa ukáže, že je to možné.  

 


