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Čo môžeme a čo nie podľa COVID automatu
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Covid Automat je niečo, čo určuje ako a čo
môžete robiť vo vašom okrese počas korony;
napr. kde treba nosiť rúško a respirátor, či sa
žiaci učia v škole alebo doma, či sú dovolené
svadby a oslavy, a iné. Spája veľa pozorovaní
a údajov a výsledkom je označenie okresu
jednou z 5 farieb.
To, čo platí aktuálne sa dá pozrieť na stránke
https://automat.gov.sk/. 

Tieto farebné mapy sa pripravujú vždy na jeden týždeň
dopredu, takže farba vášho okresu sa môže po týždni
zmeniť. Tým sa zmenia aj zákazy a príkazy, ktoré pre vás
platia. 
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Aké sú jednotlivé stupne?

Základ:
všetci ľudia bez ohľadu na to, či boli očkovaní, prekonali
koronu alebo aký mali výsledok testu (najväčšie obmedzenia
počtu sú na tomto stupni).

Automatické opatrenia podľa rizika

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. www.ec.europa.eu/esf

Majitelia reštaurácií, obchodov a iných
služieb alebo organizátori rôznych akcií si
môžu vybrať z 3 možností, akú skupinu ľudí
budú púšťať do predajní alebo na akcie.
Počet ľudí pre každú skupinu je obmedzený,
závisí od aktuálnej farby Covid Automatu v
danom okrese. 

OTP (očkovaní, testovaní, prekonaná korona):
ľudia, ktorí sú úplne zaočkovaní, majú test (PCR platí 72
hodín od urobenia, antigén platí 48 hodín od urobenia) alebo
koronu už mali v posledných 180 dňoch.

mali očkovanie 2krát a sú 14 dní po poslednom očkovaní
mali očkovanie jednodávkovou vakcínou a sú 21 dní

prekonali koronu v posledných 180 dňoch a majú aspoň 

OP (očkovaní, prekonaná korona):
Ľudia, ktorí mali koronu v posledných 180 dňoch + úplne
zaočkovaní ľudia, t.j.:

       po očkovaní

      1 dávku očkovania 


