PRAVIDLÁ PRÍCHODU OSÔB Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
(COVID – 19)
V súvislosti s plánovaným príchodom doktorandov Vašej organizácie SAV z rizikových krajín vo väzbe
na platné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID – 19 sú
stanovené pravidlá príchodu týchto osôb:

I.

DOMÁCA IZOLÁCIA

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým
osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, nariaďuje izolácia v domácom, alebo v
obdobnom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT‐PCR testu na ochorenie COVID‐19.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID‐19 je osoba povinná podrobiť sa najskôr v piaty deň
izolácie.
Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie
za menej rizikové ku dňu 20. 7. 2020:
Austrália, Belgicko, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené
kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko.
Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú a je potrebné
konzultovať aktuálny zoznam na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=
144

II.

REGISTRÁCIA PO PRÍCHODE A TEST

Pri príchode osôb z rizikových krajín je potrebné bezprostredne kontaktovať telefonicky alebo
elektronicky Regionálny úrad verejného zdravotníctva a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
(všeobecného lekára). Osoby, ktoré na území SR nemajú všeobecného lekára sú povinné oznámiť
umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
Kontakt na lekára Bratislavského samosprávneho kraja: MUDr. Tomáš Szalay, PhD., tel.: +421 2 4826
4902, e‐mail: tomas.szalay@region‐bsk.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po ich
príchode absolvovali test na ochorenie COVID‐19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT‐PCR
testu na ochorenie COVID‐19 sú tieto osoby povinné zostať v povinnej izolácii.
Kontakt na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 1‐5: tel. +421 917 426 075, e‐mail:
ba.epi@uvzsr.sk web: www.ruvzba.sk
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Kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva možno aj online, a to vyplnením formulára na
webovej adrese: https://korona.gov.sk/ehranica/
Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj telefónne číslo doktoranda, miesto plánovanej izolácie a
ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva
objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID‐19. Odbery v mieste izolácie sa
vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z



III.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5455/2020
zo dňa 3. 7. 2020, a
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5761/2020
zo dňa 17. 07. 2020.

INŠTITUCIONÁLNA POMOC ÚSTAVOV SAV

V záujme dodržania pravidiel povinnej izolácie doktorandov po ich príchode z rizikových krajín
Predsedníctvo SAV uznesením č. 1051.C zo dňa 6. 8. 2020 ukladá povinnosť dotknutým organizáciám
SAV:











pred príchodom svojich doktorandov ich informovať o procese vstupu na územie Slovenskej
republiky,
zabezpečiť odvoz doktorandov z letiska, alebo stanice na miesto povinnej izolácie,
poskytnúť svojim doktorandom kompletnú pomoc pri ich registrácii a ich následnom testovaní
na ochorenie COVID – 19,
ustanoviť kontaktnú osobu pre týchto doktorandov (koordinátora),
zabezpečiť odvoz doktoranda na testovanie na ochorenie COVID ‐19,
dohodnúť so Slovenskou akadémiou vied ako ubytovateľom spôsob ubytovania doktoranda
(predpokladá sa využitie osobitného zariadenia na účely dočasnej izolácie),
zabezpečiť stravovanie pre svojich doktorandov, príp. vytvoriť zoznam spôsobov zásobovania
potravinami a inými nevyhnutnými tovarmi,
poskytnúť doktorandom informácie o hygienických požiadavkách a užitočných informáciách
v súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami v podmienkach Slovenskej republiky,
informovať doktorandov o sankciách, ktoré im môžu byť udelené v prípade nerešpektovania
opatrení zameraných proti šíreniu ochorenia COVID – 19, a
zabezpečiť preklad nevyhnutných informácií do angličtiny tak, aby prichádzajúci cudzojazyční
doktorandi mali aktuálne informácie o povinnej izolácii, testovaní a o ďalších opatreniach,
ktoré budú musieť rešpektovať.

V Bratislave dňa 6. 8. 2020
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