Platnosť certifikátu s negatívnym výsledkom sa predlžuje
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ZMOS chce pomôcť MOMkám s agendou pri testovaniach • ZMOS vytvoril špeciálnu rubriku pre samosprávy na ponuku odpredaja pre

ZMOS PONÚKA MOMKY NA DLANI

AKTUALITY
PLATNOSŤ CERTIFIKÁTU S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM SA PREDLŽUJE

Bratislava – 31. marca 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní Pandemickej komisie navrhlo predĺženie platnosti certifikátu
o výsledku testu na koronavírus a v nadväznosti na uvedené sa Vláda SR ešte pred Veľkou nocou uzniesla na miernom uvoľnení opatrení
Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl.
5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v
znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov
Medzi sviatkami platiť výsledky testov na koronavírus dlhšie. Negatívnym výsledkom tohto testu vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla
2021 sa možno preukázať až do 11. apríla 2021, a to aj tam, kde je potrebné preukázať sa najviac 7-dňovým testom.
Okrem iného uznesením schválili aj uznesenie, na základe ktorého budú môcť občania počas sviatkov individuálne navštíviť kostoly. To
neznamená, že by opäť povolili omše a služby božie, ľudia budú môcť do kostolov chodiť len neorganizovane.
Uznesením sa schválil aj pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.
Vláda súčasne odporučila hlavnému hygienikovi určiť podmienky výkonu individuálnej duchovnej starostlivosti a podmienky pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení
proti šíreniu afrického moru ošípaných.
Zdroj: Vláda SR
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