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Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának a közegészség 

veszélyeztetése esetében kiadott intézkedése 

 

HATÁROZAT 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, mint illetékes szerv a 2007. évi 355. 

sz. a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 5.§ (4) bekezdés h) pontja alapján 

(továbbiakban, mint „2007. évi 355. sz. törvény”) a Szlovák Köztársaság kormányának 

2020.03.11. kiadott 111. sz. a Szlovák Köztársaság területén rendkívüli állapot elrendeléséről 

szóló határozata és az Egészségügyi Világszervezet 2020.03.11. által kihirdetett COVID-19 

koronavírus által okozott pandémia alapján, a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2) bekezdés b) 

és f) pontja, valamint a 48.§ (4) bekezdés l) pontja értelmében a következő intézkedéseket 

rendeli el: 

1. Minden olyan személy, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel 

rendelkezik, 90 napnál többet tartózkodik a Szlovák Köztársaság területén vagy a Szlovák 

Köztársaság területén dolgozik, és 2020.03.13. reggel 07.00 után tér haza külföldről és a vele 

közös háztartásban élő személyek, kötelesek a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2) bekezdés f) 

pontja értelmében 14 napos házi karanténban maradni. 

2. Minden olyan személy, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel 

rendelkezik, 90 napnál többet tartózkodik a Szlovák Köztársaság területén vagy a Szlovák 

Köztársaság területén dolgozik, és 2020.03.13. reggel 07.00 után tér haza külföldről köteles ezt 

a tényt telefonon vagy elektronikus formában haladéktalanul bejelenteni azon általános 

orvosnak, illetve gyermeke esetében azon gyermekorvosnak, akivel szerződéses jogviszonyban 

áll. 

3.  Minden általános orvos, illetve gyermek esetében a gyermekorvos, köteles minden olyan 

személy, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik, 90 

napnál többet tartózkodik a Szlovák Köztársaság területén vagy a Szlovák Köztársaság 

területén dolgozik, és 2020.03.13. reggel 07.00 után tér haza külföldről és a vele közös 

háztartásban élő személyek esetében betegállományt előírni a COVID-19 koronavírus miatt 

elrendelt karantén végett. 

4. Az 1. és 3. pontban meghatározott intézkedések nem vonatkoznak: 

▪ a teherszállítást végző gépkocsi-vezetőkre, akik a Szlovák Köztársaság területére lépnek 

áruszállítás, áru fel- és lerakás céljából, 

▪ az egészségügyi ellátást nyújtó egységekre és azon sofőrökre, akik betegszállítást 

végeznek, 

▪ temetkezési vállalatok alkalmazottaira, akik emberi maradványok nemzetközi 

szállítását biztosítják, azok eltemetése vagy elhamvasztása miatt, 

▪ teherszállító repülőgépek pilótáira és a repülőgép egyéb személyzetére, akik 

tevékenysége elengedhetetlen a Szlovák Köztársaság területére való áruszállítás 

tekintetében, és nem hagyják el a repülőgépet, kivéve a tranzit és vissza utak repülés 

előtti és közbeni előkészítő tevékenységek elvégzésé végett, 



▪ a teherszállító hajók személyzetére, akik a Szlovák Köztársaság területére lépnek 

áruszállítás, áru fel- és lerakás céljából, 

▪ a teherszállító vonatok személyzetére, mozdonyvezetőkre, szerelvényirányítókra, akik 

a Szlovák Köztársaság területére lépnek a tehervonatok nemzetközi áruszállításának 

biztosítása céljából. 

 

Az ebben a pontban felsorolt személyek kötelesek haladéktalanul értesíteni telefonon vagy 

elektronikus formában azon általános orvost, akivel szerződéses jogviszonyban állnak, ha 

megfázáshoz hasonló jellegű megbetegedés tüneteit észlelik magukon. 

 

A teherszállítást végző gépkocsi-vezetők, a teherszállító hajók személyzete, a teherszállító 

vonatok személyzete, a mozdonyvezetők, a szerelvényirányítók, akik a Szlovák Köztársaság 

területére lépnek vagy elhagyják és áru fel- és lerakást végeznek, kötelesek az áru fel és lerakása 

során védőfelszerelést használni, maximálisan korlátozni a külföldi ország személyzetével való 

személyes közvetlen érintkezést, valamint kötelesek a gépjárművet gumikesztyűvel és 

antibakteriális kézfertőtlenítővel felszerelni a kéz rendszeres tisztítása érdekében. A 

teherszállító vonatok személyzetének részére köteles munkáltató igazolást kiállítani, amelyből 

világosan kitűnik, hogy a határ átlépése a munkájuk végzése céljából szükséges. Ezen 

személyek részére, amikor a Szlovák Köztársaság területén tartózkodnak nem a 

munkavégzésük céljából, akkor kötelesek házi karanténban tartózkodni, ha lehetséges a velük 

közös háztartásban élő személyektől elkülönítve. 

 

A temetkezési vállalatok alkalmazottaira, akik emberi maradványok nemzetközi szállítását 

biztosítják, azok eltemetése vagy elhamvasztása miatt, az emberi maradványok átadása és 

átvétele során kötelesek FFP2 és FFP3 típusú szájmaszkot használni, maximálisan korlátozni a 

külföldi ország személyzetével való személyes közvetlen érintkezést, valamint kötelesek a 

gépjárművet gumikesztyűvel és antibakteriális kézfertőtlenítővel felszerelni a kéz rendszeres 

tisztítása érdekében. 

 

Az egészségügyi ellátást nyújtó egységek és azon sofőrök, akik betegszállítást végeznek, 

kötelesek a beteget olyan gépjárműben szállítani, ahol a beteg elkülöníthető és a szállítás során 

kötelesek munkavédő-eszközöket (FFP2 és FFP3 típusú szájmaszk, szemüveg, gumikesztyű) 

és antibakteriális kézfertőtlenítőt használni a kéz rendszeres tisztítása érdekében. 

 

5. Az 1. és 3. pontban felsorolt intézkedések nem vonatkoznak azon szlovák állampolgárokra, 

akik a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek a határtól 

30 km-es távolságban és a Szlovák Köztársaságban, munkaviszonyban, időszakos 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy állami közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 

 

6. Az 1. és 3. pontban felsorolt intézkedések nem vonatkoznak azon szlovák állampolgárokra, 

akik a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek és Szlovák 

Köztársaság határ menti vidékén az egészségügyben dolgoznak, vagy gondozói szolgálatot 

teljesítenek. 

 

7. Az 1. és 3. pontban felsorolt intézkedések nem vonatkoznak azon szlovák állampolgárokra, 

akik a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek, a határtól 

30 km-es távolságban Magyarország területén dolgoznak. 

 

 

Dátum: 2020.03.19. reggel 06.00 órától a visszavonásig 



 

Jelen intézkedés hatályba lépésével a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi 

Hivatalának 2020.03.12. kelt OLP/2567/2020 sz. határozata hatályát veszti. 

 

Indokolás 

A Szlovák Köztársaság kormánya az 1991. évi 42.sz. a lakosság civil védelméről szóló 

törvény 8.§ és későbbi módosításai alapján 2020.03.12. reggel 06.00 órától rendkívüli állapotot 

hirdetett ki a közegészség II. fokú veszélyeztetése okán és a Szlovák Köztársaság érintett 

területén szükség állapotot hirdetett 2020. március 19-től a 2002. évi 227. sz. a háború, háborús 

helyzet, különleges állapot és szükség állapot idején az állam védelméről szóló törvény 5. 

Fejezete és későbbi módosításai értelmében.  

Az Egészségügyi Világszervezet 2020.03.11-én a COVID-19 koronavírus által okozott 

pandémiát hirdetett ki. 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala intézkedésének kiadására a fent 

említettek és jelenleg a világban, az Európai Unióban és Szlovák Köztársaságban uralkodó 

járványügyi helyzet, a közegészséget veszélyeztető COVID-19 fertőző betegség terjedése miatt 

került sor. 

Jelen intézkedés az egyik legfontosabb lépés a COVID-19 koronavírus (SARS-CoV-2) 

okozta megbetegedés tovább terjedésének megakadályozására a Szlovák Köztársaságban. 

A Coronaviridae családba tartozó új koronavírus (SARS-CoV-2) a légzőszervek akut 

fertőzését okozza. A betegség megjelenési formája köhögés, nehézlégzés, láz, tüdőgyulladás és 

komplikációk esetében halállal végződhet. 

Ezen tények alapján szükséges a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2) bekezdés d) és f) 

pontja, valamint a 48.§ (4) bekezdés d) pontja értelmében a közegészség védelme érdekében 

megtenni a szükséges intézkedéseket. 

Azon személyek, akikre jelen rendelkezések vonatkoznak, kötelesek: 

a) figyelni a saját egészségi állapotukat (gyorsan fellépni, ha a következő tünetek 

közül akár csak 1 is felmerül: láz, köhögés, nehézlégzés) és ha felmerülnek a 

fertőzés tünetei kötelesek haladéktalanul értesíteni telefonon az általános orvost 

és a területileg illetékes regionális közegészségügyi hivatalt, valamint alávetni 

magukat a biológia anyag mintavételének, 

b) tartózkodni a közösségben való érintkezéstől (pl. kulturális, társadalmi, sport 

vagy egyéb tömegrendezvényen való részvétel vagy vendégek fogadása vagy 

társadalmi aktivitás a karantén helyén), 

c) tartózkodni az utazástól, 

d) tartózkodni a képzésekben való részvételtől, kivéve az elektronikus képzési 

formát, 

e) tartózkodni a munkavégzéstől, kivéve a házi karanténban végezhető munkát, 

f) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a karantén helyszínének 

elhagyásával jár vagy a karantén helyszínén olyan látogatót fogadni, aki 

megfigyelt személynek minősül. 

 



Jelen intézkedés be nem tartása a 2007. évi 355. sz. törvény 56.§ alapján közegészség elleni 

szabálysértésnek minősül, amelynek büntetési tétele egészen 1659 euró mértékig terjedő 

pénzbírság, amelyet az illetékes regionális közegészségügyi hivatal szab ki. 

 

Mgr.RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

Szlovák Köztársaság közegészségügyi főellenőre 

 


