
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA

Trnavská cesta 52
P.O.Box 45
826 45 Bratislava
                                                                                                           Szám: OLP/2595/2020
                                                                                                           Bratislava 2020.03.15.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA
INTÉZKEDÉSE

  KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

        A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi  Hivatala,  a Tt. 355/2007 sz.,  a közegészség 
védelméről,  támogatásáról  és fejlesztéséről,  valamint némely törvények módosításáról  és 
kiegészítéséről szóló törvénye ( a továbbiakban „Tt. 355/2007 sz. törvénye”) 5. §-a (4) bek. h) 
pontja  értelmében  a közegészség  területén  illetékes  államigazgatási  szervként,  a Szlovák 
Köztársaság Kormánya által a 2020.03.11-i 111. számú  kormányhatározat   alapján a Szlovák 
Köztársaság  területére  kihirdetett  különleges  helyzet,  valamint  az  Egyészségügyi 
Világszervezet  főigazgatója  által  bejelentett  COVID-19   világjárvány  miatt,  a Szlovák 
Köztársaság Kormánya 2020. március 15-i 113. számú határozata 12.§-a (2) bek. f) pontja és 
Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e) pontja alapján az alábbi 

                                                                     INTÉZKEDÉSEKET   
rendeli el:

A) 2020.  március  16-án  6.00 órától  kezdődően 14 napig  bezárásra  kerül  valamennyi 
kiskereskedelmi  üzletegység és minden szolgáltatási tevékenységet folytató egység; 
kivételt képeznek: 

1. élelmiszerüzletek,  húsboltok,  pékáru  üzletek,  zöldség-gyümölcs  üzletek, 
csecsemő  és  kisgyermek  tápszerboltok,  különleges  orvosi  célú 
élelmiszerboltok,

2. gyógyszertárak, gyógyászati segédeszközöket árusító és kiadó üzletek,
3. drogériák,
4. üzemanyagtöltő állomások, 
5. ujságot és nyomtatott sajtótermékeket árusító üzletek,
6. állateledel bolt, állatorvosi rendelők,
7. telekommunikációs szolgáltató  üzletegységek,
8. közétkezdék, gyorsétkezdék,
9. postai, banki és biztosítási szolgáltatási tevékenységet végző egységek,
10. internes üzletek (eshop) és házhoz szállítás

B) A 2020. március 16-án 6.00 órától kezdődően 14 napig a  nyilvánosság számára tilos 
a közétkezdékben  és  a gyorsétkezdékben  történő  tartózkodás.  Ez  a tiltás  nem 
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vonatkozik  az  étkezdén  kívül  történő  árusításra  (pl.  kiadóablakkal  rendelkező 
gyorsétkezdékre   vagy  üzletegységbe  való  belépés  nélküli  elvitelre  történő 
árusításra).

C) 2020. március 16-án  6.00 órától  14 napig az üzletközpontok üzemeltetői a  Tt. 377/ 
2004 sz. törvénye 2. §-a  (4)  bek. k) pontja értelmében kötelesek  az A) pontban 
feltüntetett üzletegységeket nyitva tartani. 

D) Mindazon személyek,  akik  2020.  március 16-án 6.00 óra után csoportosan térnek 
haza a járvánnyal sújtott országokból, 14 napig tartó kötelező karantén alá esnek  a 
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által erre a célra kijelölt létesítményekben.

I n d o k o l á s

        A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári 
védelméről  szóló többször  módosított törvénye alapján  2020.  március  12-én 6.00 
órától   különleges helyzetet hirdetett ki  a közegészség II. fokozatú veszélyhelyzete 
miatt. 
        Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020.03.11-én bejelentette a COVID-
19 világjárványt.
       A Szlovák Köztársaság Kormánya 2020. március 15-i 113. számú határozatában a 
Szlovák  Köztársaság  Közegészségügyi  Hivatalának  feladatul  adta  a  közegészségi 
veszélyhelyzet  miatti  intézkedés  kiadását,  amellyel  betiltja  vagy  korlátozza  a 
rendelkező  részben  feltüntetett  üzletegységek  működését  és  elrendeli  azon 
személyek elkülönítését, akik a járvánnyal sújtott országból térnek haza, mégpedig a 
Szlovák Köztársaság Minisztériuma által erre a célra kijelölt léesítményekben.
         Jelen  intézkedés  az  egyike  azoknak  a  fontos  eszközöknek,  amelyekkel 
megfékezhető a  koronavírus ( SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegség terjedése a 
Szlovák Köztársaságban.  
         A más országokból szerzett ismeretek és járvány világban történő terjedése 
alapján   a COVID-19 megbetegedés megjelenésének   és a tömeges  megbetegedések 
kialakulásának magas valószínűsége miatt, főleg  azoknál a csoportoknál, amelyeknél 
a  betegség súlyos  lefolyású,  esetleg halásos  kimenetelű lehet,  a  betegség Szlovák 
Köztársaság területén történő  megjelenésének kezdetén elengedhetetlenek azok az 
intézkedések,  amelyek   a  beteg  emberekkel  történő   érintkezés  elkerülésére 
irányulnak.
           Jelen intézkedés az egyik leghatékonyabb módja a járvány keletkezésének 
megakadályozására, és az egyik legfontosabb eszköze a koronavírus okozta  COVID-19 
betegség terjedésének a megakadályozására. 

           A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy az 
intézkedés  célja  az  emberek  egészségének  védelme  és  az  elhalálozások 
megelőzése.
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         Az  A), B) pontban feltüntetett intézkedések be nem tartása közigazgatási 
vétségnek minősül a Tt. 355 /2007 sz. törvénye 57.§-a (33) bek. a) pontja alapján, 
amelyért az illetékes regionális közegészségügyi hivatal  a Tt. 355/2007 sz. törvénye 
57. §-a (41) bek. a) pontja alapján 20 000 euró összegű pénzbüntetést ró ki.
        A  D) pontban  feltüntetett intézkedés  be nem tartása a Tt.355/2007 sz. 
törvénye 56.§-a értelmében közegészségügyi szabálysértésnek  minősül, amiért az 
illetékes regionális közegészségügy hivatal Tt. 355 /2007 sz. törvénye 56.§-a (2) bek. 
alapján
1659 euró összegű pénzbüntetést ró ki. 

                                                                           (olvashatatlan aláírás)
                                                                   Mgr.RNDr.MUDr. Ján Mikas, PhD.
                                                                 a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa

          (a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának körbélyegző lenyomata)
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