Vážení klienti,
v nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR č. 1/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
(ďalej len Vyhláška ÚVZSR č. 1/2022) si Vás dovoľujeme
informovať, že
s účinnosťou od 10. januára 2022 umožňuje CDCP vstup
do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP*
Osoby vstupujúce do budovy CDCP a nachádzajúce sa v
priestoroch prevádzky CDCP, majú povinnosť dodržiavať
opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022:
• od 10. januára 2022 v interiéroch budovy CDCP musia
mať osoby prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
FFP2,
• pri vstupe do prevádzky sú osoby povinné preukázať sa
požadovaným dokladom** o kompletnom zaočkovaní***,
prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac
ako 180 dňami**** alebo NEG testom na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v
prípade antigénového testu,
• pri vstupe do prevádzky si aplikujú dezinfekciu na ruky,
• v priestoroch expozitúry sa môžu v jednom okamihu
zdržiavať max. 3 klienti a na recepcii budovy CDCP ďalší
2 klienti čakajúci na vybavenie (tzn. 1 klient na 15 m2
z plochy prevádzky určenej pre klientov),

• zachovávať odstupy minimálne 2 m od iných klientov
stojacich v radoch (uvedené neplatí pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a ich asistentov).
Za rešpektovanie vyššie uvedených opatrení Vám ďakujeme,
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
V Bratislave 10.01.2022
Pozn: Celé znenie Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022 je k dispozícií k nahliadnutiu na recepcii CDCP.
*OTP – osoby v režime plne očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa
Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022 § 1 ods. (4)
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72
hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
alebo
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
** Doklad - Podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022 §1 ods. (6) potvrdením o očkovaní proti ochoreniu
COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní
ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný;
v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita
preukazujúcej sa osoby.

***Podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022 §1 ods. (2) Za kompletne očkovanú osobu sa na
účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

**** Podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022 §1 ods. (3)
Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá
vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na
základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho
antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

