Zákaz vychádzania
Aktualizované 2. mája 2021

!Upozornenie
Od 3. mája 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej
noci platí zákaz vychádzania v okresoch v III. stupni varovania
COVID Automatu a to do odvolania, najneskôr však do konca
núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021. V okresoch v I. a
II. stupni varovania platí zákaz vychádzania od 21:00 do 01:00.
Bývam v okrese zaradenom do I. a II. stupňa varovania, kedy potrebujem test?

V okresoch zaradenom do I. a II. varovania už nepotrebujete v čase
od 05:00 až 21:00 test na vstup do prevádzok (okrem hromadných
podujatí).
V čase od 21:00 a 01:00 potrebujete test v prípade:




cesty do a zo zamestnania zamestnanca a na cestu na výkon
podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť
o ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II.
stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie
starším ako 14 dní alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 14 dní,
o ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I.
stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie
starším ako 21 dní alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 21 dní,
cesty na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na
rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak
ju vykonáva osoba,
o ktorá hodnoverným spôsobom preukáže, že nevycestovala
na účel rekreácie v zahraničí a zároveň sa preukáže
negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní

na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom
prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení po
vstupe na územie Slovenskej republiky ustanovené
vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR,
cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore
ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore
pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného
odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného
odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore
verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom
odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného
výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a
cestu späť
o



V čase od 21.00 – 01:00 nepotrebujete test v prípade:









cesty do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej
zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť
(vrátane očkovania), vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo
príbuzného a cestu späť,
cesty na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej
držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a
cestu späť,
cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného,
ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
cesty osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od
bydliska, cesty na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá
alebo cesty na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu
späť,
cesty na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel
plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri
dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo
vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a cestu späť,

