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ZÁSIELKOVŇA DOPRAJE DORUČOVANIE BALÍKOV NA VIDIEKU. DOHODLA SA SO ZDRUŽENÍM
MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Zásielkovňa dopraje doručovanie balíkov na vidieku. Dohodla sa so Združením miest a obcí Slovenska
viac info

AKTUALITY
OD 19. APRÍLA SA UPRAVÍ REŽIM NA HRANICIACH A PODMIENKY KARANTÉNY
Bratislava – 16. apríla 2021 - Režim na hraniciach a podmienky povinnej
karantény budú od pondelka 19. apríla 2021 upravené. Osoby, ktoré od
19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní
navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko,
Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie
proti ochoreniu COVID-19, a to v prípadoch, že:
absolvovali očkovanie proti COVID-19 mRNA vakcínou (napríklad
Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom od očkovania uplynulo viac ako 14 dní
od podania druhej dávky,
absolvovali očkovanie proti COVID-19 vektorovou vakcínou (napríklad
AstraZeneca), pričom od očkovania uplynuli viac ako štyri týždne od
podania prvej dávky,
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 boli zaočkované a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej
dávky,
prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie nie staršie ako 180 dní.
Preukázať bude tieto skutočnosti potrebné napríklad dokladom o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške či potvrdením o
očkovaní.
Tiež sa zruší možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády, pričom týmto spôsobom
vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája.
Automatická výnimka z karantény tak bude platiť aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko kvôli uzavretiu manželstva
alebo na pohreb blízkej osoby. Budú to musieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, potrebný bude
negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.
Zjednodušia sa aj podmienky tranzitu cez územie SR. Budú jednotné pre osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny,
v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť povoliť tranzit ministerstvo vnútra.

Súbory
cookie
nám
Zverejnené
16.4.2021
-FS- pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb
Aktualizované 17.4.2021 -MK-

vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

https://www.zmos.sk/od-19-aprila-sa-upravi-rezim-na-hraniciach-a-podmienky-karante... 19.4.2021

Od 19. apríla sa upraví režim na hraniciach a podmienky karantény

Page 2 z 2

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb
vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

https://www.zmos.sk/od-19-aprila-sa-upravi-rezim-na-hraniciach-a-podmienky-karante... 19.4.2021

