
Izolácia a karanténa od 13. 9. 2021

Počty prípadov rastú. Kedy ste povinní ísť do izolácie či karantény od pondelka 13. 9. 2021 a ako dlho
v nej máte zostať?
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Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie
Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie trvá po dobu
10 dní od dátumu:

odobratia vzorky biologického materiálu s
pozitívnym výsledkom alebo
odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch
ochorenia u tejto osoby,

pokiaľ sa počas posledných 3 dní tejto doby u osoby
nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.
Pokiaľ sa počas posledných 3 dní izolácie vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia,
izolácia sa ukončuje momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár ako
spôsobilú ukončiť izoláciu.

 

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie
Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na
ochorenie, počas obdobia:

2 dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo
2 dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby,
do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa.

 

Do karantény netreba ísť, ak nemáte klinické príznaky a ste osoba:

a. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,

b. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou alebo

c. najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 1. dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, alebo

d. po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

Karanténa začína:
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a. momentom, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie,
b. pre plne očkovaných a po prekonaní choroby momentom, kedy sa u vás vyskytne čo i len jeden z

klinických príznakov ochorenia potom, čo sa dozviete, že je osoba, s ktorou ste boli v úzkom
kontakte, pozitívna na ochorenie.

 

Karanténa končí:

a. u osoby bez klinických príznakov ochorenia a s negatívnym výsledkom RT-PCR testu
vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie uplynutím
doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

b. u osoby bez klinických príznakov ochorenia a bez vykonania testu uplynutím doby 10 dní od
posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

c. u osoby s jedným a viac klinickými príznakmi počas doby 10 dní od posledného kontaktu s
osobou pozitívnou na ochorenie momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár
ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 
Celé znenie vyhlášky ÚVZ SR:

Vyhláška ÚVZ SR k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb od 13. 9.
2021
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Súvisiace odborné články
Vyhláška ÚVZ SR k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb od 13. 9. 2021
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