Všeobecné pravidlá pri príchode z Maďarska z hromadného podujatia
v súvislosti s návštevou Svätého Otca pápeža Františka
•

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať sa na
http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o
registrácii aj počas pobytu na území SR.

•

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár
na https://www.mindop.sk/covid/. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname
nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho než
72 hod.

•

Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény,
ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.
Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné
vykonať najskôr na 5. deň.

•

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to
ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá,
nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

ZAOČKOVANÁ OSOBA
Za zaočkovanú sa považuje osoba:
• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
• najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia:
• Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí
nasledujúcich 6 mesiacov.
•

Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu.

•

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku
je pri vstupe na SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou
je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup na územie SR letecky: o Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom
vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid

NEZAOČKOVANÁ OSOBA
Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia:
• Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo
zahraničia.
•

Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu
končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti,
ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

•

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné
vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie
bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na územie SR letecky: o Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom
vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid
Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske
potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny
výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
DETI
eHranica
• Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.
Karanténa
• Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným
nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).
Vstup na územie SR letecky:
• Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené
v Zozname krajín vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia
preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Všeobecné pravidlá pri príchode zo zahraničia legislatívne upravuje Vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva SR č.231/2021 zo dňa 16.7.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej
republiky.

