
Navštívili ste posledných 14 dní  zahraničie? Ako postupovať pri návrate. 

(osoby v spádovom území RUVZ Trenčín t.j. okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 

Bánovce nad Bebravou) 

Povinnosti osoby prichádzajúcej zo zahraničia závisia od toho, akú krajinu v posledných 14 dní 

navštívila.  

Je niekoľko variant. Vychádza sa z toho, akú krajinu osoba posledných 14 dní pred príchodom na 

Slovensko navštívila. Krajiny sa rozdeľujú na krajiny s nízkym rizikom ( uvedené v tabuľke) a na 

krajiny s vyšším rizikom (neuvedené v tabuľke). 

a. Osoba navštívila krajinu, ktorá je na zozname krajín  v tabuľke  

Osoba nepodlieha žiadnym karanténnym opatreniam. Ak do 14 dní napriek tomu vzniknú  u nej 

príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára 

a uviesť cestovnú anamnézu.  

 

b. Osoba navštívila krajinu, ktorá nie je na zozname krajín  v tabuľke  

 Bezodkladne nahlási svoj príchod  RÚVZ v Trenčíne na telefónne číslo call centra 0911/763 

203 a svojmu všeobecnému lekárovi (ak ho nemá požiada lekára VÚC o pridelenie 

všeobecného lekára)  

 Ak počas predchádzajúcich 14 dní navštívila krajinu neuvedenú v prílohe č. 1  nariaďuje sa 

izolácia  v domácom  prostredí   

 počas izolácie sa podrobí laboratórnemu testovaniu na COVID-19 a to najskôr v piaty deň od 

príchodu,   

 izoláciu v domácom prostredí mu RÚVZ ukončí po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR 

testu na ochorenie COVID-19 vykonaného najskôr v piaty deň od príchodu,   

 po dobu izolácie v domácom prostredí izoláciu dodržujú aj osoby žijúce s ňou v spoločnej 

domácnosti. 

 

Príloha č. 1: Zoznam krajín, po návšteve ktorých sa nevyžaduje izolácia  

Austrálske spoločenstvo  

Belgické kráľovstvo  

Cyperská republika  

Česká republika  

Čínska ľudová republika  

Dánske kráľovstvo  

Estónska republika  

Faerské ostrovy (samosprávne územie 

Dánskeho kráľovstva)  

Fínska republika  

Francúzska republika  

Grécka republika  

Chorvátska republika  

Holandsko  

Írska republika  

Island  

Japonsko  

Kórejská republika  

Lichtenštajnské kniežatstvo  

Litovská republika  

Lotyšská republika  

Maďarsko  

Maltská republika  

Monako  

Nemecká spolková republika  

Nórske kráľovstvo  

Nový Zéland 

Poľská republika  

Rakúska republika  

Slovinská republika  

Španielske kráľovstvo  

Švajčiarska konfederácia  

Talianska republika 

 Pozn.: zoznam platný k 06.07.2020, zoznam sa môže priebežne meniť  



Podrobný postup vykonávania izolácie v domácom prostredí 

 

1. Bezodkladne sa presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí a dodržiavať izoláciu 

v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR  vyšetrenia na ochorenie 

COVID-19, ktorý sa vykonáva najskôr 5. deň po prekročení hraníc.  

2. Bezodkladne sa nahlásiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 

odbore všeobecné lekárstvo. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú 

takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi 

samosprávneho kraja. 

3. Podrobiť sa testovaniu -  laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19. Objednávku 

na testovanie vykoná RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Testovanie sa vykonáva najskôr na 5. deň 

príchodu. 

4. Osoba sa dostaví na testovanie vlastným autom. V prípade, že ju vezie iná osoba, je potrebné, aby 

táto osoba bola vybavená osobnými ochrannými pomôckami (respirátor FFP2) po celú dobu 

presunu. Dostavenie sa na odber sa nepovažuje za porušenie izolačných opatrení. 

5. Domáca izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim s nim v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na 

ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť u 

lekára, ktorý mu poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 

a  na RÚVZ so sídlom v Trenčíne na e-mailovú adresu tn.covid19@uvzsr.sk.  

6. Ukončenie domácej izolácie: domácu izoláciu je možné ukončiť v prípade, že osoba nevykazuje 

príznaky respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata chuti, čuchu) a má 

negatívny test  RT-PCR na ochorenie COVID-19 vykonaný najskôr piaty deň po prekročení 

hraníc.  V prípade, že sa u osoby vyskytnú príznaky respiračného ochorenia je potrebné 

bezodkladne  o tejto skutočnosti informovať lekára, ktorý mu poskytuje zdravotnú starostlivosť v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a RÚVZ so sídlom v Trenčíne.  

Osoba, ktorej vznikla povinnosť izolácie je povinná: 

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, 

dýchavičnosť, strata chuti, čuchu) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky 

kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a 

podrobiť sa odberu biologického materiálu, 

b) zdržať sa sociálnych kontaktov,  

c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí, 

d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste 

izolácie vnímavé osoby. 

 

Osoba nahlasujúca svoj príchod na RÚVZ  v Trenčíne  uvedie nasledovné údaje: 

Priezvisko a meno:     Rodné číslo/ID číslo:                          pohlavie: 

e-mail:      telefón: 

Miesto pobytu v SR: 

Krajinu, z ktorej prichádza:   dátum prekročenia hraníc: 

Covid Pass (ak už je registrovaný v aplikácii „Moje eZdravie“) 

Laboratórny výsledok  na COVID 19 z krajiny príchodu:  

dátum vyšetrenia:             výsledok: pozit. / negat. (podčiarknite správne)  

mailto:tn.covid19@uvzsr.sk

