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Anglicko zostáva v kroku 3 
Vláda ohlásila 4-týždňovú pauzu v 3. kroku. Obmedzenia kroku 3 
zostávajú v platnosti a mali by ste sa riadiť pokynmi na tejto stránke, 
ktoré vysvetľujú, čo môžete a čo nemôžete robiť. 

Očakáva sa, že Anglicko prejde na krok 4 19. júla, hoci budú údaje 
prehodnotené po 2 týždňoch pre prípad, že sa riziká znížili. Vláda bude 
údaje naďalej monitorovať a prechod na krok 4 bude potvrdený týždeň 
vopred. 

Niektoré obmedzenia sa však 21. júna zmenia. Od 21. júna sa budú 
meniť pravidlá týkajúce sa: 

● svadieb a obradov registrovaného partnerstva a svadobných 
hostín alebo osláv registrovaného partnerstva 

● spomienkových udalostí po úmrtí, ako napríklad kar, kladenie 
kameňa alebo rozhádzanie popola 

● veľkých pilotných podujatí 
● návštev domovov dôchodcov 

● domácich pobytových návštev pre deti 

Svadby, registrované partnerstvá a spomienkové udalosti od 21. 
júna 

Od 21. júna sa zmenia pravidlá týkajúce sa počtu osôb, ktoré sa môžu 
zúčastniť svadby alebo obradu registrovaného partnerstva, svadobnej 
hostiny alebo oslavy registrovaného partnerstva a pamätných udalostí po 
pohrebe, ako napríklad kar, kladenie kameňa alebo rozhádzanie popola. 

Počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť týchto udalostí na mieste 
zabezpečenom proti prenosu COVID alebo na inom mieste (ako 



napríklad záhrada alebo súkromný dom), bude závisieť od toho, koľko 
ľudí môže miesto mať a zároveň dodržať pravidlá bezpečnosti so 
zavedenými opatreniami spoločenského dištancovania, vrátane hostí 
všetkých vekových kategórií a kohokoľvek, kto pracuje na podujatí. 

Markíza alebo iná konštrukcia v súkromnej záhrade súkromného domu 
musí mať nepretržite otvorených najmenej 50% svojej stennej plochy, 
aby mohla byť klasifikovaná ako „vonku“ a aby spĺňala limit založený na 
bezpečnej kapacite. 

V súkromných domoch a v uzavretých objektoch v záhradách 
súkromných domov sa svadby môžu konať iba v súlade so širšími 
pravidlami spoločenského kontaktu až pre 6 osôb alebo 2 domácnosti, s 
výnimkou prípadov urgentného manželstva, v ktorom je jeden z 
sobášiacich sa ťažko chorý a neočakáva sa jeho zotavenie („svadby na 
smrteľnej posteli“). Tieto aktivity sa smú konať v súkromných bydliskách s 
počtom až 30 osôb. 

Pre tieto udalosti zostanú v platnosti určité obmedzenia, ktoré im umožnia 
bezpečný priebeh. Patria sem súčasné požiadavky na obsluhu, rúška, 
sociálne dištancovanie sa a obmedzenia týkajúce sa tanca a spevu. 

Pre tých, ktorí organizujú svadby v záhradách súkromných domov alebo 
na súkromných pozemkoch, bude potrebné, aby ste zabezpečili, že je 
vaše vybrané miesto čo najbezpečnejšie. Ak plánujete mať viac ako 30 
ľudí, musíte absolvovať hodnotenie rizika prenosu COVID-19, aby ste 
určili, koľko účastníkov sa bude môcť zúčastniť, a postupovať podľa 
vládnych pokynov, aby bola udalosť čo najbezpečnejšia. Bude vám 
poskytnutý návod, ako vykonať hodnotenie rizika. 

Pokyny týkajúce sa svadieb a obradov registrovaných partnerstiev, 
recepcií a osláv budú aktualizované do 15. júna. Pokyny týkajúce sa 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations


usporiadania alebo účasti na pohrebe počas pandémie koronavírusu 
budú aktualizované do 17. júna. 

Veľké pilotné podujatia od 21.júna 

Uskutoční sa obmedzená séria pilotných podujatí, aby sa získali ďalšie 
dôkazy o bezpečnom opätovnom otvorení podujatí. Účastníci budú 
musieť preukázať dôkaz o očkovaní alebo aktuálny negatívny test. 

Bude to zahŕňať niekoľko zápasov UEFA EURO 2020 vo Wembley a 
malý počet ďalších športových, umeleckých a hudobných vystúpení. Celý 
zoznam pilotných podujatí a ďalšie podrobnosti o podujatiach budú 
čoskoro zverejnené. 

Návštevy domovov dôchodcov po 21.júni 

Od 21. júna sa vykonajú určité zmeny týkajúce sa návštev v domovoch 
dôchodcov aj mimo nich. 

Pre návštevy v domovoch dôchodcov budú môcť všetci obyvatelia 
domovov dôchodcov nominovať základného poskytovateľa starostlivosti. 
Títo poskytovatelia základnej starostlivosti budú môcť navštíviť obyvateľa 
v domove dôchodcov, aj keď je v karanténe. 

Vo väčšine prípadov obyvatelia, ktorí idú na návštevu mimo domova 
dôchodcov, už nebudú musieť po návrate ísť do karantény po dobu 14 
dní. Obyvatelia, ktorí sa vracajú z niektorých vysokorizikových návštev 
mimo domov dôchodcov, ako napríklad po prenocovaní v nemocnici, 
budú naďalej musieť po návrate ísť do karantény. O rizikách rozhodne 
domov dôchodcov na základe posúdenia rizika pre každú návštevu mimo 
domova. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic


 Usmernenie pre návštevy domovov dôchodcov bude aktualizované do 
17. júna. 

Prenocovanie pre mimoškolské skupiny po 21. júni 

Od 21. júna môžu mimoškolské zariadenia organizovať domáce pobytové 
pobyty pre deti v stálych skupinách do 30 detí. Toto nahrádza súčasný 
limit pre 6 osôb alebo 2 domácnosti. 

Ak sa nachádzate v oblasti, kde sa šíri nový 
variant COVID-19 (známy ako Delta) 
Tento nový variant sa niekedy označuje ako variant Delta. Najrýchlejšie 
sa šíri v nasledujúcich oblastiach: 

● Mestská rada pre Bedford 

● Mestská rada pre Birmingham 

● Mestská rada pre Blackburn a Darwen 

● Mestská rada pre Blackpool 
● Mestská rada pre východný Cheshire 

● Mestská rada pre Cheshire West a Chester 
● Kombinovaný miestny orgán pre širšiu oblasť Manchester 

(Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, 
Stockport, Tameside, Trafford, Wigan) 

● Mestská rada pre Kirklees 

● Mestská rada Lancashire (Burnley, Chorley, Fylde, Hyndburn, 
Lancaster, Pendle, Preston, Ribble Valley, Rossendale, South 
Ribble, West Lancashire, Wyre) 

● Mestská rada pre Leicester 
● Kombinovaný miestny orgán pre Liverpool (Halton, Knowsley, 

Liverpool, Sefton, St Helens, Wirral) 
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● Mestská časť Londýn Hounslow 

● Mestská rada pre North Tyneside 

● Mestská rada pre Warrington 

Nový variant COVID-19 (známy ako Delta) sa šíri ľahšie ako iné varianty, 
ktoré boli predtým najbežnejšie. Aby ste zabránili šíreniu: 

● Dajte sa zaočkovať obidvomi dávkami keď vám bude poskytnutá 
vakcína, a povzbuďte ostatných, aby tak tiež urobili 

● Zúčastnite sa na plošnom testovaní vo vašej oblasti bez ohľadu 
na to, či ste zaočkovaní alebo nie 

● Choďte do karantény okamžite, ak máte akékoľvek príznaky 
COVID-19 (vysoká teplota, nový nepretržitý kašeľ alebo strata 
alebo zmena čuchu alebo chuti) alebo ak ste mali pozitívny 
výsledok testu na COVID-19 

Vo vyššie-uvedených oblastiach by ste mali byť obzvlášť opatrní pri 
stretnutí s kýmkoľvek mimo vašej domácnosti alebo podpornej skupiny. 
Pokiaľ je to možné, mali by ste sa pokúsiť: 

● stretávať sa radšej vonku, ako vo vnútri 
● Držať 2 metrový odstup od ľudí, s ktorými nežijete (pokiaľ ste s 

nimi nevytvorili podpornú skupinu), toto zahŕňa aj priateľov a 
rodinu, s ktorými nežijete 

● Obmedziť cestovanie do a z postihnutých oblastí 

 

 

https://www.hounslow.gov.uk/coronavirus
https://my.northtyneside.gov.uk/category/1429/coronavirus-covid-19
https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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Mali by ste sa tiež: 

● Dať dvakrát týždenne zdarma otestovať a ísť do karantény ak ste 
pozitívni 

● Podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu 

● Obráťte sa na miestne zdravotné poradenstvo pre vašu oblasť 
(vyššie uvedené odkazy) 

Mali by ste sa dať otestovať na COVID-19. Toto zahŕňa: 

● Ak máte príznaky COVID-19, dajte si urobiť test PCR 

● Ak nemáte príznaky koronavírusu (COVID-19), pravidelne si 
robte rýchlo-testy 

● Zabezpečte si testovací balíček alebo balíček spravovanej 
karantény, ak plánujete vycestovať do zahraničia. Ďalšie 
podrobnosti nájdete tu 

Mali by ste ísť okamžite do karantény, ak máte príznaky alebo pozitívny 
výsledok testu na COVID-19. Ak nepracujete v dôsledku koronavírusu, 
môžete mať nárok na finančnú podporu. 

Ako chrániť seba a okolie 

Rúška 

V mnohých vnútorných priestoroch, ako napríklad v obchodoch a 
miestach bohoslužieb, ako aj počas cestovania verejnou dopravou, 
musíte nosiť rúško, pokiaľ sa na vás nevzťahuje výnimka alebo nemáte 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


na to pádny dôvod. Tak káže zákon. Prečítajte si nariadenia o nosení 
rúška. 

Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný 

Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný, môžete byť vystavený vyššiemu 
riziku horšieho priebehu koronavírusu. 

Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný, nie ste už povinný dodržiavať 
ochranné nariadenia stránenia sa. Mali by ste sa však naďalej riadiť 
pokynmi pre ľudí, ktorí sú klinicky mimoriadne zraniteľní, a odporúča sa 
vám, aby ste pokračovali v prijímaní ďalších preventívnych opatrení na 
svoju ochranu, ako napríklad obmedzenie blízkych kontaktov, 
nakupovanie alebo cestovanie v pokojnejších časoch počas dňa, 
udržiavanie miestností dobre vyvetraných a dodržiavanie pravidelného 
umývania rúk. Váš zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na zníženie 
rizika vystavenia nákaze ochorením COVID-19 na pracovisku. 

Ak ste absolvovali očkovanie proti COVID-19 

V záujme ochrany seba a svojich priateľov, rodiny a komunity by ste mali 
naďalej dodržiavať všetky pokyny na tejto stránke, aj keď ste boli 
zaočkovaný proti COVID-19. 

Preukázalo sa, že vakcíny znižujú u väčšiny ľudí pravdepodobnosť 
závažného priebehu ochorenia. Rovnako ako všetky lieky, žiadna 
očkovacia látka nie je úplne účinná, takže aj tí, ktorí boli očkovaní, musia 
naďalej dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia na zabránenie 
prenosu infekcie. 

Aj keď stále viac dôkazov naznačuje, že vakcíny majú vplyv na prenos, 
nevieme, do akej miery vakcína zastaví šírenie vírusu COVID-19. Aj keď 

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae


ste boli očkovaní, môžete stále byť prenášačom vírusu COVID-19, aj keď 
nemáte príznaky. 

Testovanie na COVID-19 
Rýchlotesty laterálneho toku sú teraz k dispozícii pre kohokoľvek bez 
príznakov ochorenia. Testy môžete dostať v lekárňach, testovacích 
centrách, od zamestnávateľov, škôl, vyšších odborných škôl a vysokých 
škôl. 

Tu nájdete viac informácií o tom, ako dostať rýchlotest laterálneho toku 

Testovanie dvakrát do týždňa pomôže uistiť, že nemáte COVID-19, a tým 
sa zníži riziko pre vaše okolie. 

Ak máte príznaky, naďalej by ste mali absolvovať PCR test. Ak si nie ste 
istí, zistite, ktorý test by ste mali absolvovať. 

Ak máte pozitívny test, musíte ísť do karantény. Nestretávajte sa s inými 
ľuďmi, riaďte sa usmerneniami a ostaňte doma. 

Stretávanie sa s rodinou a priateľmi vonku 
Mali by ste naďalej obmedziť počet ľudí, s ktorými sa stretnete v krátkom 
časovom období, aby ste znížili riziko šírenia koronavírusu (COVID-19). 
Väčšina obmedzení týkajúcich sa stretávania s ľuďmi vonku bola 
zrušená, ale zhromaždenia nesmú presiahnuť 30 osôb, pokiaľ sa na nich 
nevzťahuje zákonná výnimka, napríklad: 

● na účely práce alebo dobrovoľníctva 

● na poskytovanie starostlivosti alebo pomoci postihnutým alebo 
zraniteľným osobám 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


Ak sa stretávate s priateľmi a rodinou, môžete sa sami rozhodnúť, či od 
nich budete udržiavať odstup, ale naďalej by ste mali byť opatrní. Mali by 
ste si prečítať pokyny týkajúce sa stretávania s priateľmi a rodinou. 

Stretávanie sa s priateľmi a rodinou v interiéri 
(pravidlo 6. osôb) 
Je bezpečnejšie stretávať ľudí vonku. Je to preto, že COVID-19 sa šíri 
oveľa ľahšie v interiéroch. Môžete sa však stretnúť v interiéri s priateľmi a 
rodinou, s ktorými nežijete: 

● v skupine menšej než 6 osôb pochádzajúcej z akéhokoľvek 
množstva domácností (všetky deti bez ohľadu na vek sa počítajú 
do obmedzenia 6. osôb) 

● v skupine akejkoľvek veľkosti až z dvoch domácností (každá 
domácnosť môže obsahovať existujúce podporné skupiny, ak sú 
oprávnené) 

Ak sa stretávate s priateľmi a rodinou, môžete sa sami rozhodnúť, či od 
nich budete udržiavať odstup, ale naďalej by ste mali byť opatrní. Mali by 
ste si prečítať pokyny týkajúce sa stretávania s priateľmi a rodinou. 

Ak ste v podpornej skupine 

Ak máte nárok vytvoriť podpornú skupinu, vy a vaša podporná skupina sa 
počíta za jednu z dvoch domácností, ktorým je povolené stretnúť sa v 
interiéri. To znamená, že napríklad vy a vaša podporná skupina sa 
môžete stretnúť s ďalšou domácnosťou bez ohľadu na to, či celkový 
počet osôb presahuje 6. 

https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


Kde sa môžete stretnúť v interiéroch 

Môžete sa stretnúť v skupine 6 osôb alebo vo väčšej skupine akejkoľvek 
veľkosti z 2 domácností (vrátane ich podporných skupín) v interiéroch na 
miestach, ako sú: 

● súkromné obydlia 

● maloobchodné predajne 

● vnútorné priestory pohostinstiev, ako napríklad reštaurácie, bary 
a kaviarne 

● kryté športové a rekreačné zariadenia, ako napríklad telocvične, 
športové ihriská a bazény 

● miesta osobnej starostlivosti, napríklad kúpele 

● vnútorná zábava a atrakcie pre návštevníkov, ako napríklad 
múzeá, divadlá a vnútorné ihriská 

Nezabudnite dodržiavať pokyny o spôsoboch zastavenia šírenia COVID-
19, napríklad vetraním. 

Kedy sa môžete stretávať s viacerými ľuďmi 

Stretnutia, pri ktorých je účasť väčšia než povolených 6 osôb alebo 2 
domácnosti v interiéroch, sa môžu konať, iba ak sa na nich vzťahuje 
zákonná výnimka, napríklad: 

● organizované skupiny pre rodičov s deťmi alebo podporné 
skupiny, ktoré môže navštevovať až 30 ľudí 

● na účely práce alebo dobrovoľníctva. To znamená, že napríklad 
poskytovateľ služieb alebo živnostník smie vstúpiť do domácnosti 
bez porušenia obmedzenia, ak je tam za účelom vykonania práce 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


● na poskytovanie starostlivosti alebo pomoci postihnutým alebo 
zraniteľným osobám, vrátane nákupu základných položiek a 
prístupu k službám v ich mene. 

Podporné skupiny 
Ak máte nárok vytvoriť podpornú skupinu, vy a vaša podporná skupina sa 
počíta za jednu z dvoch domácností, ktorým je povolené stretnúť sa v 
interiéri. Prečítajte si samostatné pokyny k podporným skupinám. 

Až 6 osôb z rôznych domácností alebo väčšia skupina až z 2 domácností 
sa môže stretnúť v interiéri bez potreby formálneho usporiadania 
starostlivosti o dieťa, akým je podporná skupina na starostlivosť o dieťa. 

Dochádzka na pracovisko 
Mali by ste podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu. 

Ak nemôžete pracovať z domu, mali by ste naďalej dochádzať do práce. 
Na to, aby ste mohli dochádzať do práce ak nemôžete pracovať z domu, 
nepotrebujete byť označení za kľúčových pracovníkov. 

Zamestnávatelia a zamestnanci by mali prediskutovať pracovnú dohodu, 
a zamestnávatelia by mali vykonať všetky potrebné kroky na to, aby 
zamestnancom umožnili pracovať z domu, vrátane poskytnutia vhodných 
počítačových systémov a zariadení potrebných na umožnenie práce na 
diaľku. V prípade, že ľudia nemôžu pracovať z domu, zamestnávatelia by 
mali podniknúť kroky k tomu, aby boli na ich pracovisku zavedené 
bezpečnostné opatrenia proti COVID-19 a pomôcť zamestnancom 
vyhnúť sa rušným časom a spojom vo verejnej hromadnej doprave. 
Osobitnú pozornosť treba venovať ľuďom s vyšším rizikom nákazy. 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household


Na pracoviskách naďalej platia pravidlá bezpečnosti pri COVID vrátane 
požiadaviek na spoločenský odstup. Bezpečnostné opatrenia proti 
COVID sú dostupné pre všetky ekonomické sektory za účelom 
podstatného zníženia rizika prenosu COVID-19. 

Prečítajte si pokyny týkajúce sa obmedzení pre podniky a prevádzky v 
Anglicku 

Stretnutie s inými ľuďmi za účelom práce 

Môžete sa zhromaždiť v skupine viac ako šesť ľudí alebo dvoch 
domácností v interiéroch alebo v skupine viac ako 30 ľudí vonku, pokiaľ 
je to potrebné pre vašu prácu. Pri práci by ste mali dodržiavať 
spoločenský odstup 2 metrov od osôb, s ktorými nežijete, alebo 
minimálne 1 m s ďalšími opatreniami. 

Práca v cudzej domácnosti 

V prípade, že je potrebné, aby ste pracovali v domovoch iných ľudí, 
môžete v tom naďalej pokračovať, napríklad ak ste: 

● opatrovateľkou 

● upratovačkou 

● remeselníkom 

● pracovníkom sociálnej starostlivosti poskytujúci podporu deťom a 
rodinám 

Mali by ste dodržiavať nariadenia o bezpečnej práci v cudzej domácnosti. 

Ak sa pracovné stretnutie nemusí konať v súkromnej domácnosti alebo 
záhrade, malo by sa tomu vyhnúť. 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes


Ak ste klinicky mimoriadne zraniteľný alebo žijete s klinicky 
mimoriadne zraniteľnou osobou 

Ak ste boli označený za klinicky mimoriadne zraniteľnú osobu, mali by ste 
podľa možnosti naďalej pokračovať v práci z domu. Ak nemôžete 
pracovať z domu, mali by ste naďalej dochádzať do práce. Váš 
zamestnávateľ má povinnosť vykonať kroky k tomu, aby sa na pracovisku 
znížilo riziko vystavenia sa COVID-19, a mal by vám byť schopný 
vysvetliť opatrenia, ktoré boli uvedené do platnosti za účelom vašej 
ochrany na pracovisku. Niektorí zamestnávatelia si budú želať ako 
súčasť týchto nariadení predstaviť pravidelné testovanie zamestnancov. 
Taktiež by ste mali zvážiť spôsob dochádzky do a z pracoviska, napríklad 
možnosť vyhnúť sa využitiu mestskej hromadnej dopravy počas rušných 
období. 

Ak žijete s klinicky mimoriadne zraniteľnou osobou, v prípade, že 
nemôžete pracovať z domu, môžete naďalej dochádzať do práce. Ako 
zamestnávateľ by ste mali zabezpečiť zavedenie vhodných opatrení, 
ktoré umožnia bezpečnú prácu. Mali by ste zvážiť, či klinicky mimoriadne 
zraniteľní jedinci môžu prevziať alternatívnu pozíciu alebo dočasne 
zmeniť svoju pracovnú dochádzku, aby sa vyhli cestovaniu v rušných 
časoch. 

Mali by ste dodržiavať nariadenia o tom, ako zabrániť šíreniu 
koronavírusu, vrátane pokynov na zníženie rizika ochorenia alebo šírenia 
nákazy v domácnosti. 

Ak máte obavy z dochádzania do práce alebo nie ste schopný 
pracovať 

Prečítajte si nariadenia o tom, čo robiť ak sa potrebujete izolovať alebo 
nemôžete kvôli koronavírusu dochádzať do práce a čo robiť v prípade, že 
ste zamestnanec a nie ste schopný pracovať. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da


Kancelárie občianskej poradne (Citizens Advice) ponúkajú rady, ak máte 
obavy týkajúce sa práce, vrátane toho, čo robiť, ak sa domnievate, že 
vaše pracovisko nie je bezpečné, alebo ak žijete so zraniteľnou osobou. 

Ak nemôžete pracovať, je vám dostupná podpora, napríklad, ak sa 
potrebujete o niekoho starať alebo máte menej práce. 

Prečítajte si ďalšie rady pre zamestnávateľov a zamestnancov vydané 
organizáciou ACAS (poradenská, zmierovacia a arbitrážna služba). 

Navštevovanie škôl a vyšších odborných škôl 
Žiaci a študenti vyššieho vzdelávania by sa mali vrátiť k osobnému 
vzdelávaniu v škole. 

Všetky školy, vyššie odborné školy a iné zariadenia vyššieho vzdelávania 
sú otvorené na prezenčné vyučovanie počas semestra. Naďalej je veľmi 
dôležité, aby deti a mladí ľudia mohli bezpečne navštevovať školy a 
vyššie odborné školy, s cieľom podporiť ich blaho a vzdelávanie a 
pomôcť pracujúcim rodičom a opatrovateľom. 

Klinicky mimoriadne zraniteľní žiaci a študenti by sa mali vrátiť do školy 
alebo iného vzdelávacieho zariadenia. 

Existuje ďalšie usmernenie o tom, čo rodičia musia vedieť o 
poskytovateľoch ranného vzdelávania pre deti, o školách a vyšších 
odborných školách počas COVID-19. 

Rýchlotesty laterálneho toku sú teraz k dispozícii zdarma pre všetky 
osoby žijúce v Anglicku. Všetkým stredoškolákom a študentom vyšších 
odborných škôl, ich rodinám a všetkým zamestnancom sa odporúča 
testovanie. 

https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19


Prečítajte si nariadenia o tom, ako získať rýchlotesty laterálneho toku, ak 
nemáte príznaky koronavírusu (COVID-19). 

Univerzity a vysokoškolské vzdelávanie 
Všetci študenti môžu teraz pokračovať v osobnom vyučovaní a 
vzdelávaní. Študenti by mali absolvovať test predtým, ako vycestujú do 
miesta trvalého bydliska. 

Existujú nariadenia pre vysoké školy a študentov začínajúcich alebo 
vracajúcich sa k vysokoškolskému vzdelávaniu. 

Študenti by mali vždy dodržiavať pokyny na zastavenie šírenia COVID-
19. 

Starostlivosť o deti 
Až 6 osôb z rôznych domácností alebo väčšia skupina až z 2 domácností 
sa môže stretnúť v interiéri bez potreby formálneho usporiadania 
starostlivosti o dieťa. Všetky deti môžu využiť registrovanú starostlivosť o 
deti, pestúnky, pred- a poškolskú starostlivosť a iné detské aktivity pod 
dozorom vo vnútri aj vonku. 

Skupiny pre rodičov s deťmi sú povolené vo vnútri ako aj vonku, v počte 
do 30 zúčastnených osôb. Deti do 5 rokov, ktoré sprevádzajú rodiča 
alebo zákonného zástupcu, sa do tohto limitu nezapočítavajú. Prečítajte 
si časť tohto nariadenia venujúcu sa skupinám pre rodičov s deťmi. 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


Stretnutie s inými ľuďmi za účelom starostlivosti o deti 

Stretnutia, pri ktorých je účasť väčšia než povolených 6 osôb alebo 2 
domácnosti v interiéroch, alebo nad 30 osôb vonku, sa môžu konať na 
tieto účely: 

● na vzdelávanie, registrovanú opateru o deti a aktivity pre deti pod 
dozorom, pozrite si ďalšie informácie o vzdelávaní a starostlivosti 
o deti 

● na dohody, keď deti nežijú v spoločnej domácnosti ako obaja ich 
rodičia alebo opatrovníci 

● na umožnenie kontaktu medzi biologickými rodičmi a deťmi 
umiestenými do náhradnej starostlivosti, ako aj medzi 
súrodencami umiestenými do starostlivosti 

● na umiestnenie alebo umožnenie umiestnenia dieťaťa alebo detí 
do náhradnej starostlivosti oddelením sociálnych služieb 

Skupiny pre rodičov s deťmi 
Skupiny pre rodičov s deťmi sa môžu konať vo vnútri ako aj vonku (ale 
nie v súkromných domoch alebo záhradách), ak sú prospešné deťom 
mladším ako 5 rokov a sú organizované podnikom, charitou alebo 
verejným orgánom. 

Skupiny pre rodičov s deťmi sú obmedzené na maximálny počet 30 osôb. 
Deti mladšie než 5 rokov a ktokoľvek, kto pracuje alebo vykonáva 
dobročinnú výpomoc v danej skupine, ako napríklad skupinový vodca, sa 
do tohto obmedzenia nepočítajú. 

 

https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare
https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare


Poskytovanie starostlivosti alebo podpory 
Stretnutia, pri ktorých je účasť väčšia, než povolených 6 osôb alebo 2 
domácnosti v interiéroch, sa môžu uskutočňovať na účely poskytovania 
starostlivosti alebo pomoci, ako napríklad: 

● na návštevu osôb vo vlastnej podpornej skupine (v prípade, že 
vám je zo zákona povolené skupinu vytvoriť) 

● na poskytnutie núdzovej pomoci 
● účasť v podpornej skupine do 30 účastníkov. Obmedzenie počtu 

na 30 osôb nezahŕňa deti mladšie než 5 rokov, ktoré sú 
sprevádzané rodičom alebo opatrovateľom 

● na poskytovanie starostlivosti alebo pomoci postihnutým alebo 
zraniteľným osobám, vrátane nákupu základných položiek a 
prístupu k službám v ich mene 

Môžete tiež poskytovať starostlivosť alebo pomoc postihnutým alebo 
zraniteľným osobám, v prípade potreby aj vo vnútri domácnosti inej 
osoby. 

Vždy by ste mali dodržiavať nariadenia na zastavenie šírenia 
koronavírusu. Existuje ďalšie usmernenie pre tých, ktorí poskytujú 
neplatenú starostlivosť priateľom alebo rodine. 

Podporné skupiny 
Podporné skupiny sa môžu konať v počte do 30 účastníkov pod 
podmienkou, že sa jedná o formálne organizované skupiny na 
poskytnutie vzájomnej pomoci, terapie alebo inej formy podpory. 
Podporné skupiny musia byť organizované podnikom, charitatívnou alebo 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family


verejnou organizáciou, a ak sa uskutočňujú v interiéroch, nesmú sa konať 
v súkromnom dome. 

V rámci pokynov na bezpečné používanie viacúčelových komunitných 
zariadení existuje ďalšie usmernenie o tom, ako bezpečne viesť alebo 
navštevovať podpornú skupinu. 

Príkladom podporných skupín sú napríklad tie, ktoré poskytujú podporu: 

● obetiam zločinu (vrátane domáceho násilia) 
● osobám trpiacim alebo liečiacim sa zo závislostí (vrátane 

závislosti na alkohole, narkotikách, alebo iných látkach) alebo 
správaním spojeným so závislosťou 

● osobám trpiacim (alebo opatrujúcim osoby trpiace) akýmkoľvek 
dlhodobým ochorením alebo nevyliečiteľnou chorobou, alebo 
zraniteľným osobám (vrátane osôb s duševnou poruchou) 

● osobám čeliacim problémom spojeným s vlastnou sexualitou 
alebo identitou (vrátane tých, ktorí žijú ako lesbičky, homosexuáli, 
bisexuáli alebo osobám s transrodovým pohlavím) 

● osobám, ktoré utrpeli stratu blízkej osoby 

● zraniteľným mladým ľuďom (vrátane za účelom umožnenia 
stretnutí s mládežníckymi pracovníkmi) 

● postihnutým osobám a ich opatrovateľom 

Obmedzenie počtu na 30 osôb nezahŕňa deti mladšie než 5 rokov, ktoré 
sú sprevádzané rodičom alebo opatrovateľom. Ak má osoba jasnú a 
formálnu rolu (platenú alebo dobrovoľnú) viesť skupinu alebo pomáhať pri 
jej fungovaní, a nie sa zúčastňovať iba ako člen skupiny s cieľom získať 
podporu, nemusia sa počítať do obmedzenia počtu zhromaždených osôb. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities


Cvičenie, šport a pohybová aktivita 
Môžete cvičiť bez obmedzení, no existujú obmedzenia na počet osôb, s 
ktorými cvičíte. Vonku môžete cvičiť v skupine až 30 ľudí. V interiéri 
môžete cvičiť: 

● osamote 

● v skupine do 6 osôb 

● v skupine akejkoľvek veľkosti až z 2 domácností (vrátane 
podporných skupín, ak ste oprávnení) 

Taktiež sa môžete zúčastniť formálne organizovaných vnútorných a 
vonkajších športov alebo povolenej pohybovej aktivity s ľubovoľným 
počtom ľudí. Musí to byť organizované podnikom, charitou alebo 
verejným orgánom a organizátor musí dodržiavať potrebné opatrenia, 
vrátane vyplnenia rizikového vyhodnotenia. Počas tréningu by ste sa 
však mali vyhýbať kontaktu a pri niektorých športoch sa treba vyhýbať 
telesnému kontaktu počas všetkých aktivít. Prečítajte si nariadenia o tom, 
čo znamená vyhýbanie sa kontaktu pre váš šport. 

Vnútorné zariadenia na trávenie voľného času sa môžu otvoriť pre 
individuálne cvičenie, cvičenie v skupinách do 6 osôb alebo cvičenie v 
skupine osôb akejkoľvek veľkosti až z 2 domácností. 

Dodržiavajte nariadenia: 

● o základnom športe a rekreácii v Anglicku 

● pre poskytovateľov základných športov, posilňovní a 
oddychových stredísk 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities


Vrcholoví športovci 

Vrcholoví športovci (alebo tí, čo smerujú do oficiálneho vrcholového 
športu) sa môžu stretnúť vo väčších skupinách, vrátane v interiéroch, za 
účelom súťaženia a tréningu. Ak je to potrebné, môžu sa k ním pridať ich 
tréneri, alebo ich rodičia alebo opatrovatelia, ak sú maloletí. 

Pohreby a podobné smútočné udalosti 
Počet osôb na pohreboch už nie je obmedzený na maximálne 30 
účastníkov. Počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pohrebe, bude určený 
tým, koľko ľudí sa bezpečne zmestí do priestorov zabezpečených voči 
prenosu COVID pri dodržiavaní opatrení na spoločenský odstup. 

Pohreby sú obzvlášť dôležité udalosti pre rodinu a priateľov zosnulého, 
čo sa odráža na skutočnosti, že počas pandémie mali pohreby vyššie 
čísla povolených osôb ako iné životné udalosti. 

S nimi spojené náboženské alebo spomienkové udalosti, ako napríklad 
kary, uloženie náhrobného kameňa alebo roztrúsenie popola, sa môžu 
konať za účasti menej než 30 osôb, bez zahrnutia osôb pracujúcich na 
týchto udalostiach. Pamätné udalosti sa môžu konať v interiéri 
zabezpečenom proti prenosu COVID-19 alebo vonku, vrátane v 
súkromných záhradách. 

Existuje usmernenie na organizáciu a zúčastnenie sa pohrebu počas 
pandémie koronavírusu. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic


Svadby, registrované partnerstvá a svadobné 
hostiny 
Na svadbe, obrade na uzavretie registrovaného partnerstva alebo na 
pohostení môže byť až 30 ľudí. Ktokoľvek, kto v rámci udalosti pracuje, 
sa nepočíta do obmedzenia. 

Prečítajte si usmernenie pre menšie svadby a registrované partnerstvá. 

Významné životné udalosti 
Na významných životných udalostiach, ako sú krstiny alebo Bar/Bat 
Mitzvah, sa môže tiež zúčastniť maximálne 30 ľudí. Ktokoľvek, kto v 
rámci udalosti pracuje, sa nepočíta do obmedzenia. 

Miesta bohoslužieb 
Účasť na bohoslužbách je povolená. Ak sa bohoslužba koná v interiéri, 
nesmiete sa zoskupovať v skupinách väčších ako 6 osôb, okrem 
prípadov, keď pochádzajú všetci prítomní z nie viac ako 2 domácností 
(vrátane podporných skupín). Mali by ste vždy dodržiavať spoločenský 
odstup medzi skupinami. 

Ak sa bohoslužba koná vonku, nesmiete sa zoskupovať v skupinách 
väčších ako 30 osôb. Dodržiavajte pokyny národného usmernenia o 
bezpečnom využití priestorov bohoslužieb. 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july


Dobrovoľnícke a charitatívne služby 
Stretnutia, pri ktorých je účasť väčšia, než povolených 6 osôb alebo 2 
domácnosti v interiéroch alebo nad 30 osôb vonku, sa môžu konať na 
účely poskytovania dobrovoľných alebo charitatívnych služieb. 

Dodržiavajte nariadenia o dobrovoľníckych službách počas koronavírusu 
(COVID-19). 

Ostatné okolnosti, za ktorých sa môžete 
stretávať vo väčších skupinách 
Väčšie zhromaždenia znamenajú, že sú nad povolený počet 6 osôb alebo 
2 domácností v interiéroch alebo nad 30 osôb vonku. 

Môžete sa zhromaždiť vo väčších skupinách: 

● na poskytnutie núdzovej pomoci, vyhnutie sa zraneniu alebo 
chorobe, alebo na únik riziku ujmy na zdraví (vrátane domáceho 
násilia) 

● na splnenie právnych povinností 
● na vykonanie aktivít spojených s predajom alebo kúpou 

nehnuteľnosti alebo sťahovaním sa 

● na účasť na COVID-zabezpečených protestoch alebo protestnom 
zhromaždení, kde organizátor udalosti dodržiava potrebné 
opatrenia, vrátane vyplnenia rizikového vyhodnotenia 

● ak je to nutné na podporu pri hlasovaní vo voľbách alebo 
referende (napríklad pri sčítaní hlasov alebo pre právnych 
poradcov). 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely


Osoby, ktoré vedú kampaň za konkrétny výsledok vo voľbách alebo 
referendách, môžu vykonávať podomovú kampaň v súlade s usmernením 
o voľbách a referendách počas pandémie COVID-19. 

Môžete sa stretnúť vo väčších skupinách v rámci justičného ubytovania 
alebo imigračných záchytných centier. 

Ak porušíte pravidlá 
Polícia môže voči vám konať v prípade, že sa stretnete vo väčších 
skupinách. To zahŕňa prerušenie nelegálnych stretnutí a uloženie pokút 
(blokových pokút). 

Za prvý priestupok vám môže byť vystavená pokuta vo výške 200 £ a za 
každý následný priestupok sa pokuta zdvojnásobuje, až do výšky 6 400 
£. 

Ak sa zúčastníte súkromného zhromaždenia, ako je napríklad domáca 
párty s viac ako 15 ľuďmi mimo vašej domácnosti, môžete dostať pokutu 
vo výške 800 £, výška pokuty sa za každý opakovaný priestupok 
zdvojnásobí na maximálnu sumu 6 400 £. 

Ak zorganizujete, alebo sa podieľate na zorganizovaní, nelegálneho 
stretnutia väčšieho než 30 osôb v interiéroch alebo 50 osôb vonku, 
polícia vám môže vystaviť pokutu až do výšky 10 000 £. 

Návštevy domovov dôchodcov 
Pravidlá sa líšia v závislosti od toho, či ste na návšteve u niekoho v 
domove dôchodcov, alebo či má obyvateľ návštevu mimo domova. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19


Návšteva domova dôchodcov 

Obyvatelia môžu mať až päť stálych návštevníkov, pričom ich môžu 
navštíviť až 2 osoby naraz alebo v jeden deň. Ľudia, ktorí prídu na 
návštevu, budú musieť predtým, ako vstúpia dovnútra, absolvovať test na 
COVID-19 s negatívnym výsledkom a musia dodržiavať pravidlá na 
zabránenie šírenia infekcie. Existuje usmernenie pre návštevu domovov 
dôchodcov počas COVID-19 

Nízkorizikové návštevy mimo domovov dôchodcov 

Obyvatelia domovov dôchodcov, ktorí odchádzajú z domova na 
nízkorizikovú návštevu, napríklad na prechádzku do parku, po návrate už 
nebudú musieť byť v karanténe po dobu 14 dní. Existuje usmernenie pre 
návštevy mimo domovov dôchodcov počas COVID-19 pre obyvateľov a 
domovy dôchodcov 

Existuje samostatné usmernenie pre osoby žijúce v podpornom 
ubytovaní. 

Prenocovanie mimo vlastného bydliska 
Všetky dovolenkové ubytovne sa môžu znovu otvoriť. Môžete prenocovať 
v: 

● hoteli / penzióne 

● kempingu 

● karavane 

● člne 

● druhom domove 

● inom ubytovaní. 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19/covid-19-guidance-for-supported-living
https://www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19/covid-19-guidance-for-supported-living


Môžete prenocovať v prázdninovom ubytovaní v skupinách do 6 osôb 
alebo vo väčších skupinách, ak sú všetci prítomní z 2 domácností (každá 
domácnosť môže obsahovať podpornú skupinu, ak je to povolené), pokiaľ 
neplatí zákonná výnimka. 

Môžete prenocovať u priateľov a rodiny v skupinách do 6 osôb alebo vo 
väčších skupinách, ak sú všetci prítomní z 2 domácností (vrátane 
podporných skupín). 

Ďalšie nariadenia pre hotely a iné hosťovské ubytovanie sú k dispozícii 

Cestovanie v rámci Anglicka 
Mali by ste pokračovať v plánovaní vopred a cestovať bezpečne, pokiaľ je 
to možné. 

Plánovať vopred a bezpečne cestovať môžete pomocou nasledujúcich 
opatrení: 

● choďte pešo alebo bicyklom, pokiaľ je to možné 

● plánujte vopred a vyhnite sa rušným časom a trasám pri 
cestovaní mestskou hromadnou dopravou 

● pravidelne si umývajte alebo dezinfikujte ruky 

● pri cestovaní verejnou dopravou noste rúško, pokiaľ sa na vás 
nevzťahuje výnimka 

● zabezpečte, aby bol priestor dobre vetraný. Otvorte okná, alebo 
urobte iné opatrenia, aby ste umožnili prúdenie čerstvého 
vzduchu do vnútra 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/hotels-and-other-guest-accommodation


Súkromné vozidlo nesmiete zdieľať v skupinách väčších ako 6 osôb 
(okrem prípadov, keď sú všetci prítomní nie z viac ako 2 domácností), 
pokiaľ vaša cesta nie je vykonaná z výnimočného dôvodu. 

Existuje dodatočné nariadenie o bezpečnom cestovaní, vrátane 
bezpečného využitia verejnej hromadnej dopravy. 

Cestovanie v rámci Spojeného kráľovstva, Írska 
a Normanských ostrovov 

Cestovanie do Anglicka 

V rámci rôznych častí spoločného cestovného územia (Spojeného 
kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a ostrovom Man) môžu byť v 
platnosti pravidlá obmedzujúce vstup na územie Anglicka. 

Mali by ste si pred cestou preveriť nariadenia v mieste, z ktorého mienite 
cestovať. 

Ak máte povolené pricestovať z oblasti spoločného cestovného územia 
(Spojeného kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a ostrovom Man), 
môžete vstúpiť do Anglicka a nemusíte podstúpiť karanténu po príchode. 
Ak pricestujete do Anglicka, musíte dodržiavať nariadenia o tom, čo 
môžete a čo nemôžete robiť. 

Cestovanie z Anglicka 

V rámci rôznych častí spoločného cestovného územia (Spojeného 
kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a ostrovom Man) môžu byť v 
platnosti pravidlá obmedzujúce vycestovanie z Anglicka. Nepotrebujete 
pádny dôvod na to, aby ste opustili územie Anglicka za účelom cesty do 
iných častí Spojeného kráľovstva, Írska, Jersey, Guernsey a na ostrov 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


Man. Mali by ste si pred cestou preveriť nariadenia v mieste, do ktorého 
mienite cestovať. 

Cestovanie do alebo zo Severného Írska 

Pre cestovanie do alebo zo Severného Írska neexistujú žiadne 
obmedzenia, pokiaľ cestujete vo Veľkej Británii alebo v širšom spoločnom 
cestovnom priestore (Írska republika, Jersey, Guernsey a ostrov Man). V 
rôznych častiach spoločného cestovného priestoru môžu platiť pravidlá, 
ktoré obmedzujú cestovanie zo Severného Írska. Nepotrebujete pádny 
dôvod na to, aby ste opustili územie Severného Írska za účelom cesty do 
iných častí Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey a na ostrov Man 
alebo do Írskej republiky. Mali by ste si pred cestou preveriť nariadenia v 
mieste, do ktorého mienite cestovať. Toto nariadenie poskytuje rady pri 
cestovaní do a zo Severného Írska, ktoré obsahuje požiadavky na 
absolvovanie rýchlotestu laterálneho toku, ak v oblasti prenocujete. 

Cestovanie do alebo zo Škótska 

Škótske nariadenia o koronavíruse umožňujú neobmedzené cestovanie v 
Škótsku a medzi Škótskom a Anglickom, Walesom, Severným Írskom, 
Normanskými ostrovmi alebo ostrovom Man. Na cestovanie medzi 
Škótskom a zvyškom sveta zostávajú v platnosti cestovné obmedzenia. K 
dispozícii sú ďalšie pokyny týkajúce sa cestovania do a zo Škótska. 

Cestovanie do alebo z Walesu 

Pre cestovanie do alebo z Walesu neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ 
cestujete vo Veľkej Británii alebo v širšom spoločnom cestovnom 
priestore (Írska republika, Jersey, Guernsey a ostrov Man). V rôznych 
častiach spoločného cestovného priestoru môžu platiť pravidlá, ktoré 
obmedzujú cestovanie z Walesu. Nepotrebujete pádny dôvod na to, aby 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-on-travel-and-transport/#travellingaroundscotland


ste opustili územie Wales za účelom cesty do iných častí Spojeného 
kráľovstva, Jersey, Guernsey, ostrovu Man alebo Írskej republiky. Mali by 
ste si pred cestou preveriť nariadenia v mieste, do ktorého mienite 
cestovať. Toto nariadenie poskytuje rady pri cestovaní do a z Walesu. 

Medzinárodné cestovanie 

Medzinárodné cestovanie z Anglicka 

Odchod z Anglicka na medzinárodné cesty už nie je nijako obmedzený. Z 
dôvodu ochrany verejného zdravia vo Veľkej Británii a na poskytnutie 
vakcíny by ste však nemali cestovať do krajín alebo teritórií na červenom 
alebo oranžovom zozname. 

Ak cestujete do jednej z týchto krajín alebo teritórií, mali by ste sa riadiť 
pravidlami platnými v cieľovej destinácii a cestovnými radami Ministerstva 
zahraničných vecí, spoločenstva a rozvoja (FCDO). Mali by ste tak urobiť 
aj v prípade, že sa vraciate na predtým navštívené miesto. 

Cestovanie do Anglicka z oblasti mimo Spojeného kráľovstva 

Pre všetky osoby cestujúce do Anglicka platia obmedzenia ohľadne 
koronavírusu. 

Čo musíte urobiť, keď pricestujete do Anglicka zo zahraničia, závisí od 
toho, kde ste boli za posledných 10 dní pred príchodom. 

Všetky osoby, ktoré plánujú cestovať do Anglicka, musia dodržiavať 
nariadenia o vstupe do Spojeného kráľovstva. 

Zistite, na ktorom zozname je krajina, z ktorej cestujete, a čo musíte 
urobiť. 

https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


Rady pre návštevníkov Anglicka a zahraničných občanov 

Pre všetkých zahraničných občanov platia národné obmedzenia. 

Ak ste na návšteve v Spojenom kráľovstve, môžete sa vrátiť domov. Mali 
by ste si overiť, či sa na vašu cieľovú destináciu vzťahujú obmedzenia. 

Sťahovanie 
Môžete sa presťahovať. 

Realitné kancelárie a sťahovacie služby môžu naďalej fungovať. Ak sa 
chcete presťahovať, môžete ísť na obhliadku nehnuteľností. 

Dodržiavajte národné nariadenia o bezpečnom sťahovaní sa, čo zahŕňa 
rady ohľadne dodržiavania spoločenského odstupu, vetrania a nosenia 
rúška. 

Finančná podpora 
Finančnú podporu môžete dostať bez ohľadu na to, kde žijete. 

Pozrite si ďalšie informácie o podpore v podnikaní a o finančnej podpore 
ak nepracujete v dôsledku koronavírusu. 

Podniky a prevádzky 
Je povolené otvoriť ďalšie prevádzky. Vnútorné priestory môžete navštíviť 
v skupine až 6 osôb z rôznych domácností alebo vo väčšej skupine 
akejkoľvek veľkosti až z 2 domácností vrátane podporných skupín. 

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/coronavirus/business-support
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


Pravidlá bezpečnosti pri COVID, vrátane požiadaviek na spoločenskú 
vzdialenosť, sa naďalej uplatňujú na pracoviskách, v podnikoch a na 
verejných priestoroch. 

Podniky a prevádzky, ktoré sa môžu znovu otvoriť 

Môžu sa znovu otvoriť vnútorné priestory v pohostinských zariadeniach 
(kaviarne, reštaurácie, bary, krčmy, spoločenské kluby vrátane členských 
klubov). V prevádzkach, ktoré ponúkajú alkohol, si musia zákazníci 
objednávať, byť obslúžení a stravovať sa/piť pri stole (obsluha ku stolu). 
Prevádzky majú zakázané poskytovať vo vlastných priestoroch fajčiarske 
vybavenie, napríklad shisha fajky. 

Môžu sa tiež znovu otvoriť vnútorné zábavné podniky, ako sú bingo sály, 
bowlingové dráhy a kasína, ako aj vnútorné časti vonkajších atrakcií, ako 
sú tematické parky a zvieracie atrakcie. Je povolené opäť otvoriť aj 
vonkajšie a vnútorné predstavenia, ako sú kiná a divadlá. 

Podniky oprávnené organizovať starostlivosť o deti a aktivity s dohľadom 
nad deťmi sú schopné organizovať tieto aktivity (vrátane športu) pre 
všetky deti bez ohľadu na okolnosti. Môžu sa tiež znovu otvoriť vnútorné 
ihriská a plochy. 

Podniky a prevádzky, ktoré musia zostať zatvorené 

Za účelom obmedzenia spoločenského kontaktu musia niektoré podniky, 
napríklad nočné kluby, zostať zatvorené, alebo musia dodržiavať 
obmedzenia týkajúce sa poskytovania tovaru a služieb. 

Existujú ďalšie pokyny týkajúce sa obmedzení pre podniky a prevádzky v 
Anglicku, ktoré vysvetľujú, ktoré obmedzenia sa budeme snažiť zmierniť 
v kroku 4, a to v závislosti od výsledku výskumného programu týkajúceho 

https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues


sa podujatí, spoločenského odstupu a hodnotení certifikácie stavu 
opatrení proti COVID. 

Zdravotníctvo a verejné služby 
NHS a zdravotné služby ostávajú otvorené, vrátane: 

● zubných lekárov 

● predajní optiky 

● sluchových služieb 

● podológie 

● chiropraktikov 

● osteopatie 

● iných lekárskych alebo zdravotných služieb, vrátane služieb 
týkajúcich sa duševného zdravia 

NHS naďalej bezpečne poskytuje urgentné a neurgentné služby. Je 
nesmierne dôležité, aby sa ktokoľvek, kto si myslí, že potrebuje zdravotnú 
starostlivosť, obrátil o pomoc. 

Väčšina verejných služieb bude pokračovať. Toto zahŕňa: 

● lokality Jobcentre Plus 

● súdy a probačné služby 

● úrady na civilné sobáše 

● pasové a vízové oddelenia 

● služby na pomoc obetiam zločinov 

● odpadové a recyklačné centrá 

● obdržanie kontroly STK 



Hodiny jazdy v autoškole a výučba šoférovania 
Autoškola a záverečné skúšky v autoškole môžu znovu začať. Prečítajte 
si usmernenie o autoškole počas koronavírusu. 

Bude možné znovu začať: 

● autoškolu pre osobné vozidlá 

● autoškolu pre osobné vozidlá s prívesom 

● autoškolu pre kamióny 

● výučbu pre inštruktorov v autoškole 

Nasledujúce skúšky sa môžu opäť začať konať: 

● skúška teórie 

● skúška na riadenie motorky 

● skúška na riadenie kamiónu 

● skúška na riadenia osobných vozidiel (aj s prívesom) 

 

https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
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