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KARANTÉNA
Kto mi vypíše PN (práceneschopnosť) kvôli karanténe?
 PN vám vypíše váš všeobecný lekár
Čo mám robiť ak chcem pracovať z domu, ale mám už vystavenú PN?
 Požiadajte svojho praktického lekára, aby vám ukončil PN. V karanténe budete
normálne pokračovať.
Môžu ostatní členovia chodiť do roboty, ak ste v karanténe?
 Všetci členovia spoločnej domácnosti musia byť v karanténe, po dobu jej trvania.
Koho kontaktovať v prípade, ak sa občan SR nevie uchýliť do domácej karantény?
 Kontaktujte ministerstvo vnútra SR (na infolinke 02/48593312), kde vám povedia
o možnostiach.
Kam mám nahlásiť niekoho, kto porušuje štátom nariadenú karanténu (po pricestovaní
zo zahraničia)?
 Tieto priestupky rieši polícia SR
Čo mám robiť, ak mi už uplynula doba 14 dennej karantény a nemám žiadne
problémy?
 V tomto prípade po uplynutí karantény pre vás platia pokyny, ako pre ostatných
občanov (sledujte aktuálne pokyny krízového štábu)
Čo robiť ak vám lekár nechce vypísať PN?
 Ak ste prišli zo zahraničia a potrebujete PN dobu trvania karantény, tak je lekár
povinný vám túto PN vystaviť.
Musím dokončiť karanténu, ak mám negatívny výsledok z testov?
 Áno, musíte
Môžem si ísť nakúpiť/vyvenčiť psa/vyhodiť smeti, ak som v karanténe?
 Ak ste v karanténe, tak by ste mali byť doma, resp. v mieste konania karantény.
Nákupy by ste si mali zabezpečiť, aby vám niekto doniesol.

Potrebujem potvrdenie o tom, že som v karanténe?
 Nie, vašou povinnosťou je nahlásiť váš príchod obvodnému lekárovi, len ak
potrebujete vystaviť PN. V prípade, že tu máte trvalý/prechodný pobyt, ale lekára tu
nemáte, navštívte stránku www.e-vuc.sk, kde si podľa miesta bydliska svojho lekára
nájdete.

ZAHRANIČIE
Čo robiť, ak pracujete v zahraničí
a musíte každý deň dochádzať?
 Informácie o prekračovaní hraníc
Vám podá Ministerstvo vnútra SR na
infolinke 02/48593312.
Čo robiť, ak som v zahraničí a neviem sa dostať domov?
 Kontaktujte ambasádu SR (alebo iný zastupiteľský úrad) v štáte, kde sa nachádzate
Bol som v kontakte s osobou ktorá prišla zo zahraničia a je bez príznakov. Musím ostať
doma?
 Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia majú povinnú karanténu po príchode na
Slovensko. Osoby, ktoré sú s nimi v spoločnej domácnosti majú tiež povinnú
karanténu.
Vrátil som sa zo zahraničia, potrebujem vyšetrenie u obvodného lekára, na koho sa
mám obrátiť?
 Ak prídete zo zahraničia, nie ste povinný ísť k lekárovi. Občan, ktorý sa vrátil zo
zahraničia a má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a nemá obvodného lekára
na Slovensku, si ho vyhľadá na stránke www.e-vuc.sk
Vrátil som sa zo zahraničia a chcem sa nahlásiť do karantény v zariadeniach
ministerstva vnútra SR.
 Kontaktujte MV SR infolinke 02/48593312
Aké sú možnosti vycestovania zo Slovenska za hranice, prípadne návrat na Slovensko?
 V prípade potreby informácií o možnostiach cezhraničného pohybu kontaktujte MV
SR na infolinke 02/48593312

NAHLÁSENIE
OBYVATEĽOV
Kam sa mám nahlásiť, keď som pricestoval
zo zahraničia a budem v domácej karanténe?
 Ak potrebujete vypísať PN, tak sa ozvite
svojmu praktickému lekárovi, inak nie je
povinnosť sa niekde hlási

TESTOVANIE
Je možné sa otestovať
z vlastnej iniciatívy?
Testovanie na vlastnú žiadosť
nie je možné.

Kedy budú výsledky odberu?
 Výsledky odberov budú najskôr po 48 hodinách od odberu.
Kedy ma budete kontaktovať o pozitivite/negativite výsledku odberu?
 Iba v prípade pozitívneho nálezu budete telefonicky kontaktovaný.
Ak mám negatívny výsledok a teda ma nebudete kontaktovať, kde sa viem uistiť?
 V prípade negatívneho nálezu sa môžete informovať na linke 0908 072 418, nie skôr
ako 48 hodín po odbere

Kedy majú volajúci kontaktovať len
všeobecného lekára a kedy RÚVZ?
 Pri návrate zo zahraničia nemusíte
kontaktovať RÚVZ. Na svojho všeobecného
lekára sa obráťte, ak potrebujete na dobu
konania karantény vypísať PN, alebo máte
nejaké zdravotné problémy.

Je povinný váš všeobecný lekár vám vypísať PN?
 Lekár je povinný v odôvodnených prípadoch vypísať OČR alebo PN. Kvantitatívny
limit pre vypísanie OČR alebo PN nie je.

www.facebook.com/ruvzba.sk

