Pravidlá zákazu vychádzania a výnimiek zo zákazu
A kijárási tilalom szabályai és a tilalom alóli kivételek
Kedy potrebujete 7-dňový test a kedy stačí 14-dňový test?
Mikor van szükség 7 napos tesztre és mikor elég a 14 napos teszt?
Na základe zverejnených informácií je okres Komárno opätovne zaradený do červeného pásma,
napriek tejto skutočnosti je podľa platného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 vo
väčšine prípadov aj naďalej potrebný 7-dňový test.
A közzétett információk alapján a komáromi járás ismét bekerül a piros zónába, de ennek ellenére
a Szlovák Köztársaság kormányának a 160/2021 számú érvényes határozata értelmében a legtöbb
esetben továbbra is 7 napos tesztet igényel.

14-dňový
- na cestu do a zo zamestnania v okrese,
ak necestujete hromadnou dopravou
7-dňový
- na cestu do a zo zamestnania pre
zamestnancov škôl a školských
zariadení
- pri prekročení hraníc okresu kvôli práci
-

-

-

-

-

14 napos
- a munkába és visszafelé, ha járáson
belül van a munkahelye és nem
tömegközlekedéssel utazik
7 napos
- a munkába, az iskolák és az iskolai
létesítmények alkalmazottainak
-

pre vnútorné a vonkajšie priestory
prevádzok, ktoré sú uvedené vo
výnimkách, napr. pošta, banka, optika,
servis, čistiareň, predajňa novín
a tlačovín, výdajné miesto internetových
obchodov, zberný dvor
cesta na orgán verejnej moci na
vykonania úkonu, ktorý nemôže byť
vykonaný zaslaním zásielky alebo na
diaľku
pracovný pohovor alebo uzavretie
pracovnej zmluvy
žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci
špeciálnej školy a školského zariadenia
negatívny test v škole nepotrebujú, musí
ho však mať jeden zo zákonných
zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti

-

žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ
potrebujú do školy a školského
zariadenia. Okrem toho sa preukazuje
negatívnym testom aj jeden zákonný
zástupca
na cestu do práce s využitím hromadnej
dopravy

-

a munkához szükséges járáshatárok
átlépésekor
a létesítmények beltéri és kültéri
területeire, amelyek a kivételek közé
tartoznak, pl. posta, bank, optika,
szerviz, vegytisztítás, újságbolt és
nyomdabolt, online áruház, gyűjtőudvar

-

hivatalokba, amennyiben nem lehet
postai úton megoldani

-

állásinterjú vagy munkaszerződés
megkötése
az óvoda, az általános iskola alsó
tagozatos tanulóinak, valamint
a speciális iskola és az iskola
létesítmények tanulóinak nincs
szükségük negatív tesztre , de az egy
háztartásban élő egyik törvényes
képviselőjének igen
az általános iskola felső tagozatos
tanulóinak. Ezen felül az egy
háztartásban élő egyik törvényes
képviselőjének is

-

-

a tömegközlekedéssel történő munkába
utazáshoz

-

-

-

práčovne a čistiarne odevov, opravovňa
obuvi a šatstva
prevádzky záhradníctva a záhradnej
techniky
prevádzky poštových, bankových,
poisťovacích služieb, leasingových
služieb a prevádzky iných finančných
služieb
knižnice
autoservisy, pneuservisy a odťahové
služby, servis bicyklov
služby slovenskej technickej a emisnej
kontroly
prevádzky internetových obchodov
s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb
prevádzky telekomunikačných
operátorov
servisy výpočtovej a telekomunikačnej
technicky
nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská
s predajom sadeníc, rezaných kvetov,
potravín, zeleniny a ovocia
prevádzky poskytujúce opravy a servis
elektroniky, strojov a iných vecí
a zariadení
kľúčové služby

-

mosodák és vegytisztítók, cipő- és
ruhaipari műhely
kertészetek és kerti felszerelések

-

postai, banki, biztosítási szolgáltatások,
lízing szolgáltatások és egyéb pénzügyi
szolgáltatások üzemeltetése

-

könyvtárak
autószervizek, gumiabroncs és vontatási
szolgáltatások, kerékpárszerviz
Szlovák műszaki ellenőrzési és
kibocsátás-ellenőrzési szolgáltatások
internetes üzletek működtetése az áruk
átvételének lehetőségével

-

-

távközlési szolgáltatók

-

számítógépes és telekommunikációs
szolgáltatások
palántákat, vágott virágokat, ételeket,
zöldségeket és gyümölcsöket árusító
fedetlen vagy részben fedett piacok
elektronika, gépek, egyéb dolgok és
berendezések javítását és szervizelését
végző üzemek
kulcsmásolás

-

