OZNAM
Podľa aktuálne platných právnych predpisov je zákaz vstupu osobám do úradu, pričom
zákaz sa nevzťahuje na:
- osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo
potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18.01.2021,
- osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
- osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 02.
11.2020 do 17.01.2021,
- osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
- osoby nad 65 rokov veku a dieťa do desiatich rokov veku,
- osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu
na ochorenie COVID-19,
- osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
- osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra a osobu
dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
- onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo
osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr.
biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie
alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej
liečby,
- osobu, ktorá bola počas dní 18.01.2021 až 26.01.2021 v izolácií v domácom prostredí alebo
karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne PN z dôvodu karantény
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a
nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
Tieto skutočnosti musí klient preukázať.
Osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre vstup do notárskeho úradu majú povinnosť:
- dodržiavať rozostupy 2 m medzi jednotlivými osobami s výnimkou osôb žijúcich
v spoločnej domácnosti pri čakaní pred vstupom do úradu;
- vstúpiť s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez
výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, s respiračným ochorením nevstupovať!;
- po vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky (v úrade je k dispozícii);
- mať vlastné pero;
- do priestorov úradu môže vstupovať maximálne 1 klient, môže mať so sebou deti do
10 rokov;
- konzultácie odporúčame riešiť elektronickou cestou na mailovú adresu notárskeho
úradu: lubica.jonekova@notar.sk.

