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Nyilvános hirdetmény
a 2007. évi 355. sz. a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 48.§ (4) bekezdés d)
pontja értelmében a fertőző betegség megjelenésének és terjedésének megelőzése
érdekében alkalmazandó intézkedések elrendeléséről szóló határozat kiadásáról
HATÁROZAT
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, mint illetékes szerv a 2007. évi 355.
sz. a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 5.§ (4) bekezdés h) pontja alapján
(továbbiakban, mint „2007. évi 355. sz. törvény”) a COVID-19 fertőző betegség
megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekben a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2)
bekezdés b) és f) pontja, valamint 48.§ (4) bekezdés d) pontja és a 1967. évi 71. sz. a
közigazgatási eljárásról szóló (közigazgatási rendtartás) 46.§ és 47.§ (továbbiakban, mint
„1967. évi 71. sz. törvény”) és későbbi módosításaik értelmében a következő intézkedéseket
rendeli el:
1. Minden olyan személy, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel
rendelkezik, 90 napnál többet tartózkodik a Szlovák Köztársaság területén vagy a Szlovák
Köztársaság területén dolgozik, és 2020.03.10. után tér haza Kínából, Koreából, Iránból és
Olaszországból, köteles ezt a tényt telefonon vagy elektronikus formában haladéktalanul
bejelenteni azon általános orvosnak, illetve gyermeke esetében azon gyermekorvosnak, akivel
szerződéses jogviszonyban áll.
2. Minden általános orvos, illetve gyermek esetében a gyermekorvos, köteles minden olyan
személy, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik, 90
napnál többet tartózkodik a Szlovák Köztársaság területén vagy a Szlovák Köztársaság
területén dolgozik, és 2020.03.10. után tér haza Kínából, Koreából, Iránból és Olaszországból,
valamint a vele közös háztartásban élő minden személy esetében 14 napos házi karantént
elrendelni a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2) bekezdés f) pontja értelmében.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedések nem vonatkoznak:
▪ a teherszállítást végző gépkocsi-vezetőkre, akik az 1. pontban felsorolt országokon
keresztül haladnak vagy az 1. pontban felsorolt országokban áruszállítást, áru fel- és
lerakást végeznek.
▪ az egészségügyi ellátást nyújtó egységek és azon sofőrök, akik betegszállítást végeznek
Olaszország területén vagy Olaszországból.
▪ áruszállító repülőgépek pilótái, akik nem hagyják el a repülőgépet, kivéve a tranzit és
vissza utak repülés előtti és közbeni előkészítő tevékenységek elvégzésé végett.
Az ebben a pontban felsorolt személyek kötelesek haladéktalanul értesíteni telefonon vagy
elektronikus formában azon általános orvost, akivel szerződéses jogviszonyban állnak, ha
megfázáshoz hasonló jellegű megbetegedés tüneteit észlelik magukon.
A teherszállítást végző gépkocsi-vezetők, akik az 1. pontban felsorolt országokon keresztül
haladnak vagy az 1. pontban felsorolt országokban áruszállítást, áru fel- és lerakást végeznek,
kötelesek az áru fel és lerakása során FFP2 és FFP3 típusú szájmaszkot használni, maximálisan

korlátozni az 1. pontban felsorolt ország személyzetével való személyes közvetlen érintkezést,
valamint kötelesek a gépjárművet gumikesztyűvel és antibakteriális kézfertőtlenítővel
felszerelni a kéz rendszeres tisztítása érdekében.
Az egészségügyi ellátást nyújtó egységek és azon sofőrök, akik betegszállítást végeznek
Olaszország területén vagy Olaszországból, kötelesek a beteget olyan gépjárműben szállítani,
ahol a beteg elkülöníthető és a szállítás során kötelesek munkavédő-eszközöket (FFP2 és FFP3
típusú szájmaszk, szemüveg, gumikesztyű) és antibakteriális kézfertőtlenítőt használni a kéz
rendszeres tisztítása érdekében.
Dátum: 2020.03.10-től a visszavonásig
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a 1967. évi 71.sz. törvény 55. §
(2) bekezdése értelmében kizárja jelen határozat elleni fellebbezés halasztó hatályát, mivel
azt az emberek közegészség védelme iránti közérdek megkívánja.
Indokolás
COVID-19 fertőző betegség megjelenését és terjedését megelőző intézkedések
kiadására a COVID-19 koronavírus (SARS-CoV-2) általi megbetegedés okozta járvány
kedvezőtlen alakulása miatt került sor. Tekintettel arra, hogy a COVID-19 koronavírus okozta
megbetegedések Kína, Korea, Irán és Olaszország területén nagymértékben terjed fontos
megakadályozni a fertőzés ezen országokból való tovább terjedését. Jelen intézkedés az egyik
legfontosabb lépés a COVID-19 koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedés tovább
terjedésének megakadályozására a Szlovák Köztársaságban.
A Coronaviridae családba tartozó új koronavírus (SARS-CoV-2) a légzőszervek akut
fertőzését okozza. Az új koronavírus a bétakoronavírusok közé tartozik, ahova a SARS-CoV és
MERS-CoV koronavírus is, de ezektől genetikailag különbözik. A betegség megjelenési
formája köhögés, nehézlégzés, láz, tüdőgyulladás és komplikációk esetében halállal végződhet.
Az Európai Unióban közepes és magas a valószínűsége a további megbetegedések
terjedésének. Az Egészségügyi Világszervezet 2020.01.30-án globális egészségügyi
vészhelyzetet hirdetett ki. Az Egészségügyi Világszervezet globális egészségügyi vészhelyzetet
olyan helyzetben hirdet ki, ha a fertőzés több államba is átterjedhet és e jelenség koordinált
nemzetközi együttműködést igényel.
Ezen tények alapján szükséges a 2007. évi 355. sz. törvény 12.§ (2) bekezdés d) és f)
pontja, valamint a 48.§ (4) bekezdés d) pontja értelmében a közegészség védelme érdekében
megtenni a szükséges intézkedéseket.
Azon személyek, akikre jelen rendelkezések vonatkoznak, kötelesek:
a) figyelni a saját egészségi állapotukat (gyorsan fellépni, ha a következő tünetek
közül akár csak 1 is felmerül: láz, köhögés, nehézlégzés) és ha felmerülnek a
fertőzés tünetei kötelesek haladéktalanul értesíteni telefonon az általános orvost
és a területileg illetékes regionális közegészségügyi hivatalt, valamint alávetni
magukat a biológia anyag mintavételének,
b) tartózkodni a közösségben való érintkezéstől (pl. kulturális, társadalmi, sport
vagy egyéb tömegrendezvényen való részvétel vagy vendégek fogadása vagy
társadalmi aktivitás a karantén helyén),
c) tartózkodni az utazástól,

d) tartózkodni a képzésekben való részvételtől, kivéve az elektronikus képzési
formát,
e) tartózkodni a munkavégzéstől, kivéve a házi karanténban végezhető munkát,
f) tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a karantén helyszínének
elhagyásával jár vagy a karantén helyszínén olyan látogatót fogadni, aki
megfigyelt személynek minősül.
Tekintettel a sürgető közérdekre, amely az emberek egészségének védelmét és a fertőző
betegség terjedésének veszélyét foglalja magába a közigazgatási szerv a 1967. évi 71.sz.
törvény 55. § (2) bekezdése értelmében kizárja a fellebbezés halasztó hatályát.
Jogorvoslat
Az 1967. évi 71. sz. törvény 26. § (2) bekezdése értelmében a fertőző betegségek
megelőzéséről szóló határozat kiadásáról szóló értesítés kézbesítése nyilvános közleményben
történik a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján 15
naptári napra való kifüggesztéssel. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala jelen
határozatot közzé teszi a www.uvzsr.sk honlapján és a regionális közegészségügyi hivatalok
honlapján.
Az 1967. évi 71. sz. törvény 53. § és 54.§ (1) és (2) bekezdése alapján jelen határozat
ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani a Szlovák
Köztársaság Közegészségügyi Hivatal, Nagyszombati út 52, 826 45 Pozsony címre.
Tekintettel a sürgető közérdekre, a fertőző betegség terjedése veszélyének csökkentése
érdekében a közigazgatási szerv a 1967. évi 71. sz. törvény 55. § (2) bekezdése értelmében
kizárja a fellebbezés halasztó hatályát. A 1967. évi 71. sz. törvény 55. § (3) bekezdése alapján
a halasztó hatály kizárását kimondó döntést megfellebbezni nem lehet.
Jelen határozat bírósági úton felülvizsgálható a rendes jogorvoslati eszközök kimerítése
után.
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