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A Szlovák Köztársaság fő higiénikusának karanténra 
vonatkozó útmutatása - a nyilvánosság számára 

Az a személy, akinek számára otthoni elkülönítés („domáca izolácia”) vagy egészségügyi 
intézményben történő elkülönítés („izolácia v zdravotníckom zariadení”) került elrendelésre, 
köteles a karantén teljes időtartama (14 nap) során: 

a) figyelni saját egészségi állapotát (a következő tünetek legalább egyikének hirtelen 
jelentkezése: láz, köhögés, légszomj) és a tünetek megjelenésének esetén késedelem 
nélkül telefonon kapcsolatba lépni kezelőorvosával és a helyileg illetékes regionális 
közegészségügyi hivatallal („miestne príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva”) /I. sz. melléklet/ és alávetni magát a biológiai mintavételnek, 

b) otthoni elkülönítésben vagy egészségügyi intézményben történő elkülönítésben maradni 
(az SzK fő higiénikusának vagy a regionális higiénikus döntése szerint), 

c) tartózkodni a szociális érintkezéstől (pl. a kulturális, társadalmi, sport- vagy egyéb 
tömeges rendezvények látogatása vagy személyek fogadása vagy társadalmi 
tevékenységek az elkülönítés helyén), 

d) tartózkodni az utazástól, 
e) tartózkodni az oktatási célú tevékenységektől, az e-learning (elektronikus távoktatás) 

formáinak kivételével, 

f) tartózkodni a munkavégzéstől, az otthon elkülönítés helyén végzett munka kivételével, 
g) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amelyhez az elkülönítés helyének elhagyása 

szükséges vagy amelyhez az elkülönítés helyén betegségekre fogékony személyek 
fogadása szükséges. 

Ha az SzK Közegészségügyi Hivatala vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal egy 
magánszemély számára karantént rendel el, ez a személy köteles betartani a karantént - ellenkező 
esetben a 355/2007 sz. törvény szerint közegészségügyi szabálysértést követ el és számára akár 
1659,- EUR összegig terjedő büntetés is kiróható. A fentiekkel összefüggésben egyidejűleg rá 
kell mutatni a veszélyesen fertőző emberi betegség terjesztése bűncselekményének tényére is. 

A magánszemély a 355/2007 sz. törvény 51. § 1. bek. c) pontja szerint köteles haladéktalanul 
közölni kezelőorvosával és az SzK regionális közegészségügyi hivatalával valamennyi olyan 
körülményt, ami fontos a fertőző betegségek keletkezésének és terjedésének megelőzéséhez és 
köteles megadni a járványügyi vizsgálat és a megbetegedések elbírálás céljából fontos 
információkat, a végzett munka függvényében. A törvény fenti rendelkezéséből következik, hogy 
az utazási kórelőzményre (anamnézisre) vonatkozó információ is fontos a járványügyi vizsgálat 
számára és hogy az utazásra vonatkozó információ eltitkolása a fenti rendelkezés megszegése és 
ugyanúgy közegészségügyi szabálysértés - ami akár 1659,- EUR összegig terjedő büntetés 
kirovását jelenti. 
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