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CESTOVANIE- služobné cesty
od 01.09.2020


Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie
epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko,
Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko,
vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na
zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť
nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.



Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových
krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú dôkladne zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V
Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a
Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú
najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to
regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru
Maakond a v Dánsku Midtjylland. Ak sa nachádzate v uvedených regiónoch, upozorňujme na
dôležitosť účinnej prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19: dodržujte dostatočný sociálny
odstup od cudzích osôb, dbajte na dôkladné umývanie rúk, respektíve ich dezinfekciu, noste
rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Po
príchode z rizikových regiónov menej rizikových krajín vám nevyplýva povinnosť zostať v
domácej izolácii a dať sa testovať na ochorenie COVID-19.



Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej
rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je
členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania
negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového
priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie
COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje
izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je
možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť
importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.





Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred
prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a
preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc.
Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.



Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať
povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci,
resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom
prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení
štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať,
prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov
pracoviska alebo prevádzky.
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Jednou z ciest elektronického prihlásenia je vyplnenie formuláru na stránke
https://korona.gov.sk/ehranica/ , kde osoby, okrem iného, uvedú aj svoje telefónne číslo,
miesto plánovanej domácej izolácie a ich ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov ich
príslušný RÚVZ objedná na testovanie najskôr na piaty deň po príchode na územie SR. Vo
formulári, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej izolácie a
ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na
laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.



Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia
príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup
diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného
ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

Spracoval :

ZDROJ: ÚVZ SR

Ignác Chabroň
Útvar prevádzky a krízového riadenia

