
ČO ROBIŤ PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA 

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území vybraných krajín sveta, Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému 

uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v opatrení ÚVZ pri ohrození verejného 

zdravia vydané pod číslom OLP/5761/2020 zo dňa 17. júla 2020. 

Všetky osoby, ktoré od 20. júla 2020 od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, 

pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej 

rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, 

Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, 

Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, 

Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko), sa musia prihlásiť na 

miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať 

sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie 

COVID-19.  

Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt v okrese Trebišov a sa budú zdržiavať po návrate na 

územie Slovenska v domácej izolácii na území okresu Trebišov sú kontaktné údaje na 

prihlásenie: 

   tv.epid@uvzsr.sk            telefón: 056/67 24 993,        056/ 66 60 659,      0918  680 305 

Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR 

testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa osoby 

musia podrobiť najskôr na piaty deň izolácie. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným 

osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.  

 

Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu 

na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý 

im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.  

 

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia 

príznaky respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí 

ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky 

respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia. 
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