
USMERNENIE PRE VODIČOV
MINIMALIZOVANIE ŠÍRENIA VÍRUSU A OCHORENIA

COVID-19 POČAS CESTOVANIA VOZIDLOM

Mimoriadne  opatrenia  na  spomalenie  šírenia  vírusu  SARS-CoV-2
a minimalizovanie  ochorenie  COVID-19  sú  dôležité,  no  odporúčame  riadiť  sa,
okrem platných zákazov a usmernení, aj vlastným zdravým rozumom.

Základom  existencie  je  nepodliehať  panike.  Ak  to  nie  je  nutné,  tak  doprajte
oddych  aj  svojim  autám.  Odporúčanie  ostať  doma  berte  vážne.  Trvanie
mimoriadnej  situácie  má  dva  scenáre.  Prvý,  aktuálne  termíny  nepomôžu
a platnosť  zákazov  a obmedzení  sa  predĺži.  Druhý,  ak  sa  budú  dodržiavať
usmernenia, tak sa budú postupne jednotlivé reštrikcie zmierňovať a odstavovať.
Pevné zdravie!

CESTOVANIE

Kam je, alebo nie je možné cestovať nie je limitovanéť. V rámci Slovenska je to
v poriadku. Treba poznamenať, že zavretie škôl a prevádzok sa vykonalo preto,
aby ľudia neboli zbytočne v kolektíve vystavení možnej nákaze. Každé cestovanie
môže  zvýšiť  riziko  nakazenia  vírusom.  Najoptimálnejšou  voľbou  je,  ak  to  je
možné, necestovať vo veľkom.

ČERPACIE STANICE

Na čerpacích staniciach dbajte na zvýšenú opatrnosť  a  maximálne sa venujte
hygienickým  opatreniam.  Obmedzte  na  minimum  kontakt  s personálom,
vyberajte si napríklad samoobslužné čerpacie stanice a po natankovaní si ihneď
umyte  ruky  alebo  si  ich  aspoň  vydezinfikujte  dezinfekčným  prostriedkom  na
ruky – ten by ste mali vo vozidle voziť v dostatočnej zásobe. Pri platení využite
ideálne niektorú z moderných metód. Napríklad bezkontaktnú platobnú kartu či
mobilný  telefón.  Na  mnohých  čerpacích  staniciach  je  možné  bezkontaktné
spôsoby platenia využiť  aj  priamo pri  stojane,  takže nie  je  nutné navštevovať
predajňu.
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HRANIČNÉ PRIECHODY

Prechádzanie cez hranice je zložitejšie a vo všeobecnosti sa neodporúča. Väčšina
hraničných prechodov je uzavretých. Na hraničných priechodoch je kontrolované
každé vozidlo a každý kto cez prechod prejde musí ísť okamžite do karantény na
14  dní.  Výnimku  majú  len  tí,  ktorí  bývajú  v pohraničných  oblastiach  a majú
potvrdenie  od  zamestnávateľa,  že  pracujú  na  území  Slovenskej  republiky.
Neodporúča sa cestovať cez hranice nikam, ak nechcete skončiť v karanténe či už
doma, alebo v susednej krajine. 

DEZINFEKCIA AUTA

V prípade cesty pre nutný nákup základných potravín,  je ideálne mať pri  sebe
prostriedky  na  dezinfekciu  seba  samého  a základných  častí  auta,  ktorých  sa
dotýkame. To znamená: kľučky, madlá, volant, hlavica radiacej páky, páčky pod
volantom,  tlačidlá  a displej.  Vhodný  je  zriedený  isopropyl  alkohol,  alebo
prostriedky domáceho čistenia, napríklad Sanitol. Ak nemáte dezinfekčný čistiaci
prostriedok,  tak  postačí  mydlový  roztok.  Opatrne,  aby  sa  do  elektroniky
nedostalo  zbytočne veľa  vody.  Ideálne je  dezinfikovať  ruky už pred prvotným
chytením  vonkajšej  kľučky  a samotných  kľúčov  od  auta,  nakoľko  si  na  kľučku
nenanesiete  prípadné infekcie,  alebo aspoň utrieť  jednorazovou  vreckovkou.  
Aj  po  dezinfekcii vozidla  a  samého  seba  nie  je  úplne  ideálne  sa  počas  jazdy
dotýkať rukami tváre, najmä očí a nosa.

EXTERIÉR VOZIDLA

Situáciu netreba podceňovať Pri tankovaní je vhodné mať jednorazové gumové
rukavice. Rukavice sú vhodným doplnkom počas celej doby cestovania autom. Po
vystúpení z vozidla je ideálne mať prekrytie tváre, teda nosu a úst. Ak nemáte
respirátor, alebo zdravotnícke rúško, veľkú časť baktérií zastaví aj šatka, ktorú si
uviažete. Po návrate vystúpte z vozidla, rukavice dajte dole z rúk a zahodte do
nádoby na to určenej. Tým zamedzíte kontaktu s vírusom alebo jeho šíreniu.
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POLICAJNÉ KONTROLY  A POKUTY

Policajné kontroly sú nebezpečné pre obe strany. Aktuálne by nemali prebiehať.
Výnimkou môže byť vážna situácia. To neznamená, že jedno pivo pred jazdou
je  v poriadku!  Pokuty  za  rýchlosť  sú  riešené  objektívnou  zodpovednosťou.
Pokuta  za  rýchlosť  nebude  uložená  na  mieste,  ale  príde  majiteľovi  vozidla.
S automatickým odosielaním nezjednáte nič.  Stále teda dodržiavajte  dopravné
predpisy.

TERMÍN STK

Počas dní mimoriadnej situácie, koniec platnosti technickej, či emisnej kontroly
nebude  riešený  sankciami.  Po  skončení  mimoriadnej  situácie  je  potrebné  ho
riadne  zaplatiť.  Ak  teda  platnosť  technickej,  či  emisnej  kontroly  končí  po
uzávierke 12.3.2020, tak pokuta za neabsolvovanie kontrol.

AUTOSERVISY

Krízový  štáb  rozhodol,  že  v  prevádzke  môžu  byť  autoservisy,  pneuservisy  a
odťahové služby.
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