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A Szlovák Közegészségügyi Hivatal közegészségügyi
vészhelyzeti intézkedése
A

Szlovák

Köztársaság


Kormánya

2020.

március

11-én

kelt

111.

sz.

kormányrendeletében a Szlovák Köztársaság területére veszélyhelyzetet hirdetett, az
Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020. március 11-én a COVID-19 járványt
világjárványnak minősítette, ebből az okból kifolyólag a Szlovák Közegészségügyi Hivatal – a
közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 355/2007. törvény (a továbbiakban: 355/2007. törvény) 5. § (4) bek. h)
pontja szerint illetékes szervként – a 355/2007. törvény 12. § (2) bek. b) és f) pontja, valamint a
48. § (4) bek. l) pontja értelmében a következő

intézkedéseket rendeli el:
1. A 355/2007. sz. törvény 12. § (2) bek. f) pontja értelmében a hivatal 14 nap időtartamra házi
karantént rendel el a Szlovák Köztársaság területén tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel
rendelkező, az országban 90 napot meghaladóan élő vagy alkalmazásban álló minden olyan
személy esetében, aki a 2020. március 13. reggel 7:00 órát követő időszakban tért vissza
külföldről; ez a rendelkezés a vele egy háztartásban élőkre is vonatkozik.
2. A 355/2007. sz. törvény 12. § (2) bek. b) pontja értelmében a hivatal elrendeli, hogy a
Szlovák Köztársaság területén tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkező, az
országban 90 napot meghaladóan élő vagy alkalmazásban álló minden olyan személy, aki
a 2020. március 13. reggel 7:00 órát követő időszakban tért vissza külföldről, a Szlovák
Köztársaságba történő visszatérését követően ezt a tényt telefonon vagy elektronikus úton
azonnal jelezze annak az általános orvosként dolgozó egészségügyi szolgáltatónak, akivel
egészségügyi ellátási szerződése van, vagy annak a gyermekorvosként dolgozó
egészségügyi szolgáltatónak, akivel gyermekének egészségügyi ellátási szerződése van.
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3. Általános orvosként vagy gyermekorvosként egészségügyi ellátást nyújtó minden
egészségügyi szolgáltató számára a hivatal előírja, hogy a COVID-19 miatt előírt karantén
okán állítson ki keresőképtelenségi igazolást minden olyan, a Szlovák Köztársaság
területén tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkező, az országban 90 napot
meghaladóan élő vagy alkalmazásban álló személy esetében, aki a 2020. március 13. reggel
7:00 órát követő időszakban tért vissza külföldről; ez a rendelkezés az ilyen személlyel egy
háztartásban élőkre is vonatkozik.
4. Az (1) és (3) pont szerinti intézkedés nem vonatkozik az alábbiakra:
-

azon tehergépkocsi-vezetőkre, akik áruszállítás, ki- és berakodás céljából lépnek be
a Szlovák Köztársaság területére,

-

a betegszállító szolgálat gépjárművezetőire és személyzetére, akik betegszállítást

-

végeznek,
a temetkezési vállalatok dolgozóira, ha temetés vagy hamvasztás céljából holttest
vagy emberi maradványok nemzetközi szállítását végzik,

-

a légijármű-személyzetre vagy az egyéb kiszolgáló személyzetre, akiknek a
tevékenysége nélkülözhetetlen a Szlovák Köztársaság területére történő légi
teherszállítás végrehajtásához, és akik a repülést előkészítő munkálatokat, a légi
teher ki- vagy berakodását kivéve a repülőgép fedélzetén maradnak,

-

a teherhajók személyzetére, akik áruszállítás, ki- és berakodás céljából lépnek be a
Szlovák Köztársaság területére,

-

a vasúti teherfuvarozást biztosító mozdonyvezetőkre, kocsimesterekre, utazó és
kiszolgáló személyzetre, akik a nemzetközi vasúti teherszállítás biztosítása céljából
lépnek be a Szlovák Köztársaság területére vagy lépnek ki az ország területéről.

Az e pontban felsorolt személyek számára a hivatal előírja, hogy ha légúti betegség bármely
tünetét észlelik magukon, ezt a tényt telefonon haladéktalanul jelezzék annak az általános
orvosként dolgozó egészségügyi szolgáltatónak, akivel egészségügyi ellátási szerződésük van.
Az áruszállítás, ki- és berakodás céljából a Szlovák Köztársaság területére belépő vagy onnan
kilépő tehergépkocsi-vezetők,

a hajószemélyzet,

a vasúti

teherfuvarozást

biztosító

mozdonyvezetők, kocsimesterek, utazó és kiszolgáló személyzet számára a hivatal előírja, hogy
az áru be- és kirakodása során használjanak egyéni védőeszközöket, maximális mértékben
korlátozzák a közvetlen kapcsolatot a külföldi személyzettel, valamint a járműben szükség
esetére tartsanak gumikesztyűt és a rendszeres kéztisztításhoz szükséges fertőtlenítőszert. A
vasúti dolgozók számára a munkáltató igazolást állít ki, amely egyértelműen igazolja, hogy az
államhatáron történő kényszerű átkelés a teherforgalom biztosítását szolgáló munkájukból
adódik. E személyek esetében a hivatal házi karantént rendel el arra a szükséges időre, amíg a
Szlovák Köztársaság területén tartózkodnak, ám nem a munkájukból eredő kötelességeiket
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teljesítik; a házi karantén idején lehetőleg a velük egy háztartásban élő személyektől elkülönítve
tartózkodjanak.
A temetkezési vállalatok temetés vagy hamvasztás céljából holttest vagy emberi maradványok
nemzetközi szállítását végző alkalmazottainak a hivatal előírja, hogy a holttestek átvétele,
átadása, járműbe történő behelyezése során FFP2/FFP3-as légzésvédő maszkot használjanak,
maximális mértékben korlátozzák a külföldi személyzettel való közvetlen kapcsolatot, valamint
a járműben szükség esetére tartsanak gumikesztyűt és a rendszeres kéztisztításhoz szükséges
fertőtlenítőszert.
A betegszállító szolgálat gépjárművezetői és személyzete számára a hivatal előírja, hogy csak a
vezetőtértől elválasztott betegtérrel rendelkező járművekkel végezzenek betegszállítást, a
szállítás során használjanak egyéni védőeszközöket (FFP2 /FFP3-as légzésvédő maszkot,
védőszemüveget, kesztyűt), és a rendszeres kéztisztításhoz használjanak fertőtlenítőszert.
5. Az 1–3. pontok szerinti intézkedés nem vonatkozik a Szlovák Köztársaságban
munkaviszonyban vagy más hasonló munkajogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott szlovák állampolgárokra,

akiknek valamely szomszédos államban, a

Szlovák Köztársaság államhatárától számított 30 km-es sávban van a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye.
6. Az 1–3. pontok szerinti intézkedés nem vonatkozik azokra a Szlovák Köztársaságban
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szlovák állampolgárokra, akiket valamely
szomszédos országnak a Szlovák Köztársasággal határos területein egészségügyi vagy
ápolási szakterületen munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban foglalkoztatnak.
7. Az 1–3. pontok szerinti intézkedés nem vonatkozik azokra a Szlovák Köztársaságban
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szlovák állampolgárokra, akik
Magyarországon, a Szlovák Köztársaság államhatárától számított 30 km-es sávban
folytatnak munkatevékenységet.
Hatályos: 2020.03.19. reggel 6:00 órától visszavonásig
Jelen intézkedés hatálybalépésével hatályát veszti a Szlovák Közegészségügyi Hivatal
2020.03.12-én kelt OLP/2567/2020 sz. intézkedése.

Indokolás
A Szlovák Köztársaság Kormánya a 42/1994 sz. katasztrófavédelmi törvény 8. §-a
alapján a közegészség II. fokú veszélyeztetése miatt 2020. március 12-től kezdődően reggel 6:00
órától rendkívüli helyzetet, a 227/2002. számú alkotmánytörvény (az állam biztonságáról szóló
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törvény háború, rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet idején) 5. cikke alapján
2020. március 19-i hatállyal a Szlovák Köztársaság teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett.
Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020. március 11-én a COVID-19
betegséget világjárványnak nyilvánította.
Figyelembe véve a fentieket és az aktuális járványügyi helyzetet a világban, az Európai
Unióban és a Szlovák Köztársaságban, azaz hogy terjed a közegészséget veszélyeztető COVID19 betegség, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a fenti intézkedéseket hozta.
Ez az intézkedés egyike azoknak a fontos eszközöknek, amelyek korlátozzák a
koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott COVID-19 betegség terjedését.
Az akut légzőszervi fertőzést a Coronaviridae családba tartozó új koronavírus (SARSCoV-2) okozza. A betegség főbb tünetei a köhögés, a légszomj, a láz, a tüdőgyulladás, bizonyos
szövődmények esetén a betegség akár halállal is végződhet.
A fentiek alapján a 355/2007. törvény 12. § (2) bek. b) és f) pontjával, valamint a 48. §
(4) bek. l) pontjával összhangban a közegészség veszélyeztetésével kapcsolatos intézkedés
meghozatalára volt szükség.
A jelen intézkedés alapján házi karanténra kötelezett személynek:
a) figyelnie kell az egészségi állapotát (a következő tünetek legalább egyikének hirtelen
megjelenése: láz, köhögés, légszomj) és a tünetek jelentkezése esetén köteles haladéktalanul
telefonon felvenni a kapcsolatot az orvosával és a területileg illetékes regionális
közegészségügyi hivatallal, valamint köteles magát biológia anyagminta-vételnek alávetni.
b) tartózkodnia kell a szociális kapcsolatoktól (pl. kulturális, társasági, sport- vagy más
tömegrendezvényeken való részvétel, látogatók fogadása vagy közösségi tevékenységek a
karantén helyszínén)
c) tartózkodnia kell az utazástól
d) tartózkodnia kell az oktatáson való részvételtől, ez alól kivételt képez az e-learning
e) tartózkodnia kell a munkatevékenységtől, ez alól kivételt képez a házi karantén helyszínén
végzett munka
f) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely miatt el kellene hagynia a karantén
helyszínét, vagy ott fertőzésre fogékony embereket kellene fogadnia.
Ennek az intézkedésnek a be nem tartása a 355/2007. s. törvény 56. §-a szerint
közegészségügyi szabálysértésnek minősül, amelyért a 355/2007. sz. törvény 56. § 2. bek.
alapján az illetékes regionális közegészségügyi hivatal 1659 euró összegig terjedő bírságot
szab ki.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa
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