Vláda po zasadnutí Ústredného krízového štábu prijala štyridsiatku
opatrení. Chce nimi pribrzdiť šírenie koronavírusu.

•

Zatvoriť všetky predajne, ktoré dostali v uplynulých dňoch výnimku a boli otvorené,
ako potraviny, mäsiarstva, predajcovia tlače, drogérie, krmív pre zvieratá atď., a to každú
nedeľu pre účely sanitárneho dňa.

•

Všetci ľudia budú musieť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.

•

Povinný dvojmetrový odstup všade tam, kde sa tvoria rady.

•

Rušia sa vlaky zadarmo pre študentov až do otvorenia škôl.

•

Pre ľudí nad 65 rokov budú vyhradené nákupy v obchodoch každý deň
od 9:00 do 12:00.

•

V obchodoch, úradoch a na ďalších miestach, kde sa zhromažďujú ľudia, sa od budúceho
pondelka bude pri vstupe merať telesná teplota.

•

Zrušia sa niektoré zákonné lehoty. Presný zoznam ešte nie je známy, určia ich jednotlivé
ministerstvá.

•

Úrad verejného zdravotníctva nariadi zavretie všetkých denných stacionárov.

•

Takisto oficiálne nariadi zariadeniam sociálnych služieb dodržiavať maximálnu
hygienu. Vyhlási sa v nich núdzový stav.

•

Ministerstvo zdravotníctva vyčlení konkrétne nemocnice, resp. samostatne stojace
pavilóny nemocníc výhradne na ochorenie Covid-19. Nebude tak hroziť stretnutie s
ostatnými pacientmi a personálom.

•

Obce a mestá zriadia telefonické linky, na ktorých si dôchodcovia budú môcť zariadiť
donášku potravín.

•

Výzva pre dôchodcov: necestujte, nevychádzajte zbytočne von, vyhnite sa
sociálnym kontaktom.

•

Vláda v skrátenom legislatívnom konaní predloží návrh novely zákona, ktorá umožní
štátnym inštitúciám využívať lokalizačné dáta občanov od mobilných operátorov.

•

Ministerstvo zahraničných vecí spracuje sumár odporúčaných riešení v boji proti
koronavírusu v 20 vybraných krajinách sveta. Ministri potom vyhodnotia, ktoré fungovali
a ktoré nie a úspešnými sa nechajú inšpirovať.

•

Hromadné podujatia sa zakazujú na neurčito.

•

Odsúvajú sa preventívne prehliadky v rámci pracovnej zdravotnej služby.

•

Vláda požiada RTVS o vysielanie svätých omší a vzdelávacích programov pre žiakov a
študentov.

•

Právnické osoby budú zasadať v zrýchlenom režime bez nutnosti osobného rokovania.

•

Do 30. apríla sa rušia dražby a exekúcie majetku.

•

Notári a advokáti dostanú výnimku zo zákazu poskytovania služieb.

•

Vyučovanie na školách sa po 30. marci nezačne a bude prerušené až do odvolania.
Odkladajú sa aj ústne maturity, písomné sa rušia.

•

Slovensko sa pokúsi s českou vládou dohodnúť výnimku na dovoz dvoch
antivirotík, ktoré Česko zakázalo vyviezť zo svojho územia.

•

Mobilní operátori na Slovensku by mali cielene rozosielať varovné sms správy pre
rizikové skupiny.

•

Obmedzí sa vývoz niektorých liekov potrebných na liečbu Covid-19 tak, aby Slovensko
malo dostatočnú zásobu liekov pre svoju potrebu.

•

Nemocnice zriadia drive-through testovacie miesta, kam môžu ľudia prísť autom a
odoberú im vzorky bez toho, aby vystúpili z auta.

•

Vláda kúpi 200-tisíc PCR testov na koronavírus.

•

V nemocniciach, kde by mohli vznikať problémy s niektorými pacientmi, budú hliadkovať
policajti či vojaci.

•

Ministerstvo obrany vytypuje vojakov, ktorí by sa mohli zaškoliť na sanitárov.

•

Tovar, ktorý sa dováža zo zahraničia a je určený na liečbu Covid-19, by mal byť
oslobodený od cla a dane z pridanej hodnoty.

•

Do portfólia štátnych hmotných rezerv pribudne aj dezinfekcia, s ktorou sa doteraz
nepočítalo.

