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Vyhlásenie pre verejnosť: 

 V okrese Galanta bolo  zatiaľ celkovo 162 infikovaných (posledný nález v utorok 28.09.2020 +1) 

v Seredi sme zatiaľ na tom dobre ako na úrade tak aj na školách. 

 Prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo jeho alternatívou  je povinné v interiéri a v exteriéri pri 

vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. 

 Dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie 

dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na 

pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante s účinnosťou od 30. Septembra 2020 vydal zákaz 

návštev v nemocnici, zákaz návštev vo všetkých  domovoch sociálnych služieb, domovoch 

dôchodcov a pod. na území okresu Galanta. 

 Poliklinika v Seredi pracuje zatiaľ v štandardnom režime, vykonáva preventívne prehliadky a ostatné 

úkony bez obmedzenia. 

 Vo všeobecnosti však platí, že ak má pacient ťažkosti ako: 

o teplotu nad 38°C 

o pozitívnu cestovateľskú anamnézu 

o bol v kontakte s osobou pozitívnou na Covid - 19 

      je nutné ihneď telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a dohodnúť si ďalší  postup. 

 Od štvrtka 1. októbra bude platiť núdzový stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.  

 Od štvrtka 1. októbra od 6,00 hod na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 

50 ľudí. Opatrenie platí pre športové, kultúrne podujatia či omše. 

 Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník 

na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne bude musieť zamestnanec kontrolovať dodržiavanie 

nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel. 

 Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja 

cez okienko nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia. 

 Mestský úrad, poliklinika ako aj školské zariadenia pracujú od 1.10.2020 aj počas zavedenia núdzového 

ako doposiaľ. 

 Mestské trhovisko z Mlynárskej ulici je z dôvodu plánovanej rekonštrukcie trhoviska dočasne 

presťahované do priestorov Zámockého parku (bývalé záhradkárstvo). Trhovisko bude v prevádzke 

každú sobotu – počnúc 03. októbra 2020 od 6,00 – 12,00 hod Počas otvorenia trhoviska sú teda 

obmedzené priľahlé parkoviská. Využite prosím na dopravu bicykle, resp. prísť peši. Vstup na trhovisko 

je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest. 

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4266:uvz-sr-zdravie-je-vnistych-rukach&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Socialny_odstup_COVID-19.pdf

