
A legfontosabb változások 2020. október 15-től 

 minden fürdő, akvapark, wellness/fitness centrum, kulturális intézmény (mozi, 

színház...) bezár,  

 a kereskedelmi egységekben minden 15 m2-en legfeljebb 1 személy tartózkodhat, a 

belépés csak 37 °C alatti testhőmérséklettel engedélyezett,  

 a kereskedelmi vendéglátóhelyeken csak kültéren (teraszokon) lehet ételt és italt 

felszolgálni, és csak elvitelre lehet ételt, italt árusítani,  

 tömegrendezvényen legfeljebb 6 személy vehet részt, kivételt képeznek 

a legmagasabb szintű versenyek (hoki, futball…)  

 kültéren, beltérben és minden tömegközlekedési eszközön a száj és orr eltakarása 

kötelező,  

 élelmiszerüzletekben és drogériákban hétfőtől péntekig 9:00 és 11:00 óra között csak 

65 év felettiek vásárolhatnak, lehetőségük van azonban arra is, hogy más 

időpontokban is vásároljanak a nap folyamán.  

Hatályos higiéniai intézkedések 

A járványhelyzet adott régióban tapasztalható alakulása alapján a helyileg illetékes regionális 

közegészségügyi hivatal szükség esetén kiegészítő intézkedéseket foganatosíthat.  
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Be kell zárni 

 a természetes és mesterséges fürdőhelyeket, akvaparkokat;  

 a wellness és fitness szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységeket (szaunák, 

pezsgőfürdők, fürdők, pakolások);  

 a fitness központokat;  

 a színházi, zenei, film és más hasonló művészeti előadásokat tartó intézményeket 

(mozik, színházak, ...) 

 a kereskedelmi vendéglátóhelyeket.  

Ez nem vonatkozik 

 az 578/2004. sz. törvény 7. § 4. bek. e) és f) pontja, valamint az 538/2005. sz. törvény 

szerinti természetes gyógyfürdőkre vagy gyógyfürdőkórházakra, orvosi javaslat 

alapján,  

 a kereskedelmi vendéglátóhelyekre, de csak az üzletek és szolgáltatások 

működtetésére vonatkozó általános higiéniai előírások betartása mellett 

Figyelmeztetés  

Az élelmiszerüzletek és drogériák üzemeltetői kötelesek gondoskodni arról, hogy 

hétfőtől péntekig 9:00 és 11:00 óra között csak a 65 év felettiek léphessenek be az 

üzletbe. 



A 65 év felettiek azonban más időpontban is vásárolhatnak, de mindenképpen javasolt, hogy 

használják ki a számukra fenntartott idősávot. 
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Az aktualizálás időpontja: 2020. október 14. 

Minden kereskedelmi egység üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy  

minden 15 m2-en legfeljebb 1 személy tartózkodhat 

 az ügyféltér vagy vásárlótér minden 15 m2-én adott időpontban legfeljebb egy ügyfél vagy 

vásárló tartózkodhat (ez a feltétel a felnőtt kísérővel érkező 14 éven aluli gyermekekre nem 

vonatkozik), vagy  
 a kereskedelmi vendéglátóhelyekre ez a szabály nem vonatkozik, ha a kültéri részben a 

vendégasztalok között biztosítani tudják és be tudják tartani a 2 m-es távolságot). 

Figyelmeztetés  

Amennyiben a kereskedelmi egységben az ügyféltér vagy vásárlótér mérete kisebb, mint 

15 m2, ott egy adott időpontban legfeljebb 1 ügyfél vagy vásárló tartózkodhat (itt is 

érvényes azonban a gyermekekre vonatkozó kivétel). 

Az üzemeltetők továbbra is kötelesek biztosítani az alábbiakat:  

 belépés a kereskedelmi egységbe (a beltéri és kültéri helyiségekbe egyaránt) csak a száj és az 

orr eltakarásával (szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, kendő használatával) 

megengedett; ez a kötelesség nem vonatkozik arra az időre, amíg a vendég a kereskedelmi 

vendéglátóhelyen ételt és italt fogyaszt. 
 a kereskedelmi egységbe történő belépéskor kézfertőtlenítőt kell alkalmazni vagy egyszer 

használatos kesztyűt kell biztosítani, 
 sorban állásnál be kell tartani a legalább 2 méteres távolságot (a közös háztartásban élőkre 

nem vonatkozik),  
 a kereskedelmi egység minden bejáratán látható helyen ki kell helyezni a fenti higiéniai 

intézkedések kötelező betartásáról szóló tájékoztatást,  
 a helyiségeket gyakran kell szellőztetni, és a gyakran érintett felületeket - kilincseket, 

bevásárlókocsikat és kosarakat, műszereket, eszközöket, segédeszközöket vírusölő hatású 

fertőtlenítőszerrel rendszeresen fertőtleníteni kell,  
 az élelmiszerboltoknak, kereskedelmi vendéglátóhelyeknek és gyorsbüféknek, valamint az 

élelmiszereket, ételeket és italokat árusító mozgóárusoknak gondoskodniuk kell a rendszeres 

tisztításról és fertőtlenítésről, amit a kialakított napi takarítás keretében kell elvégezni, 

és ennek során be kell tartani az Európai Parlament és Tanács élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK rendelete alapján elfogadott és bevezetett helyes higiéniai gyakorlat elveit.  

Kereskedelmi vendéglátóhelyek 
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A kereskedelmi vendéglátóhelyek az üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó 

általános higiéniai előírásokon kívül kötelesek betartani az alábbiakat: 

 csak 22:00 óráig lehet nyitva tartani, kivéve a házhozszállítást és az ételek ablakon 

keresztül történő árusítását  

 étel- és italfogyasztás a kereskedelmi vendéglátóhely belterében nem 

megengedett,  

 az étel- és italfogyasztás a kereskedelmi vendéglátóhelyeken (kültéren) csak ülve 

engedélyezett, hogy a távolságtartás ellenőrizhető legyen,  
 az ételeket és italokat csak becsomagolva, elvitelre lehet kiadni, kivéve a kültéren 

felszolgált ételeket és italokat, 

 az asztalokat és a gyakran érintett felületeket (a székek és fotelek fogórészeit is) 

minden egyes vendég után fertőtleníteni kell,   

 a felszolgáló személyzetnek szájmaszkot kell viselnie, és az egyes asztaloknál 

történő felszolgálások között kézfertőtlenítést kell alkalmaznia,      

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,    

 a mellékhelyiségeket óránként fertőtleníteni kell,    

 ha vendéglátóhely terítéket használ (tányérokat, evőeszközt, poharakat), azokat az 

533/2007. sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 9. § (4) bek. g) pontjában foglalt 

követelmények betartásával kell elmosni; ha a konyhai edényeket kézzel mossák el, az 

edények leöblítése előtt javasolt a célnak megfelelő fertőtlenítőszert használni,  

 az evőeszköz nem lehet az asztalon, azt a felszolgáló személyzet hozza ki 

papírszalvétába csomagolva.  

Szellőztetés 
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 ajánlott a gyakori és intenzív szellőztetés, elsősorban természetes szellőztetéssel, 

ablaknyitással (a mesterséges, azaz kényszerített szellőzéssel ellátott épületekben is),    

 légtechnikai berendezés alkalmazása esetén ajánlott minden helyiségben növelni 

a légcsere intenzitását, és biztosítani kell a berendezés állandó működését,  

 a légtechnikai berendezést a vendéglátóhely nyitása előtt kb. 2 órával magasabb 

névleges térfogatáramra kell állítani, majd zárás után kb. 2 órával alacsonyabb 

térfogatáramra kell állítani,   

 ha az épület használaton kívül van, a szellőztetést nem szabad kikapcsolni, ilyenkor 

a legalacsonyabb térfogatáramra kell kapcsolni a berendezést,      

 ha a légtechnikai berendezés hosszabb ideig üzemen kívül volt, ajánlott legalább 24 

órával nyitás előtt a légtechnikai berendezéssel átszellőztetni a helyiségeket,     

 kerüljük az ablaknyitást a toalettekben, ha azokban mesterséges szellőzés van,   

 ne használjuk a rotációs hőcserélőket, vagy győződjünk meg róla, hogy nem 

rendelkeznek olyan tömítési hibával, ami lehetővé tenné, hogy az elhasznált levegő 

a beáramló levegővel keveredjen,   

 a recirkulációs egységeket – ha ez műszakilag lehetséges - kapcsoljuk olyan 

üzemmódba, hogy 100%-ban a külső levegő beáramlását biztosítsák,    

 ne használjunk HEPA szűrő nélküli légtisztító berendezést,  



 használjunk ki minden lehetőséget a termek, toaletthelyiségek és konyhai helyiségek 

ventilátoros szellőztetésére,  

 a szűrők rendszeres cseréjét és karbantartását a szokásos védőeszközök, köztük 

a szájmaszk használatával végezzük. 

Bevásárlóközpontok 
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Az áruházak az üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó általános higiéniai 

előírásokon kívül kötelesek betartani az alábbiakat: 

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,  

 az áruházba a belépés csak 37 °C alatti testhőmérséklettel engedélyezett 

 az áruház területén adott időpontban a kereskedelmi egységek vásárlóterében minden 

15 m2-en legfeljebb 1 személy tartózkodhat (ez a feltétel a 14 éven aluli gyermekekre 

nem vonatkozik),  

 a mellékhelyiségeket óránként fertőtleníteni kell,  

 az étel- és italfogyasztásra szolgáló helyiségekben be kell tartani a vendéglátóhelyek 

működtetésére vonatkozó általános higiéniai előírásokat.  

A bevásárlóközpont az egy építészeti egységet képező behatárolt, zárt terület, amelyet 

kiskereskedelmi üzletek vagy szolgáltató helyek és áruforgalmazásra szolgáló helyiségek, 

valamint egyéb nyilvános helyiségek alkotnak. 

Tömegrendezvények 
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Figyelmeztetés  

Tilos olyan sport-, kulturális, szórakoztató, társasági jellegű és más hasonló 

tömegrendezvényeket tartani, ahol egy időben 6-nál több személy tartózkodik 

Tömegrendezvények tartására vonatkozó tiltás alóli kivétel  

Tömeg- és sportrendezvények szervezése során az alábbiakat kell betartani: 

 a tömegrendezvény helyszínén a belépés és tartózkodás csak a száj és orr 

eltakarásával (azaz szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, kendő 

használata) megengedett,  

 étel és ital felszolgálása és fogyasztása tilos 

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/#hygiena-verejne-stravovanie
https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/#hygiena-verejne-stravovanie


 fontos a helyiségek, főként a gyakran érinett felületek (kilincsek, padló, tárgyak) 

gyakori fertőtlenítése,  

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,  

 az épület bejáratánál alkoholos kézfertőtlenítőt tartalmazó adagolókat kell 

elhelyezni vagy más kézfertőtlenítő lehetőséget kell biztosítani, és gondoskodni kell 

a gyakori kézfertőtlenítésről,  

 az épület bejáratánál tájékoztatást kell elhelyezni arra vonatkozóan, hogy akut légúti 

megbetegedés (pl. láz, köhögés, nátha, nehézlégzés) esetén az adott személy köteles 

házi karanténban maradni, 

 látható helyen közzé kell tenni az arról szóló tájékoztatást, hogy ha valaki akut légúti 

megbetegedés tüneteit észleli magán, telefonon kapcsolatba kell lépnie a 

kezelőorvosával, és el kell hagynia a tömegrendezvény helyszínét, valamint, hogy 

érvényes a kézfogás tilalma.  
 gondoskodni kell a helyiségek megfelelő szellőztetéséről,  

 a feltételek a kültéri tömegrendezvényekre is megfelelően alkalmazandók,  

 kültéri rendezvények esetén a szervező köteles a tömegrendezvény területét megjelölni 

és kijelölni a bejáratot és kijáratot,  

 a szervezőnek bármely pillanatban meg kell tudnia mondani, hány személy 

tartózkodik éppen a tömegrendezvényen.  

A rendezvények szervezői ezen kívül kötelesek biztosítani a személyek közötti 2 méteres 

távolság betartását a rendezvényre való érkezés és az onnan való távozás során, az 

alábbi személyek kivételével: 

 egymás családtagjai, partnerei vagy közös háztartásban élők,  

 a foglalkozásukat végző sportolók vagy művészek,  

 a nézőtéren helyet foglaló nézők,  

 oktatók,  

 ha a személyek ülnek, a közös háztartásban élők kivételével javasolt az ülésrendet úgy 

kialakítani, hogy az elfoglalt helyek között egy hely szabadon maradjon, miközben az 

ülőhelyek elfoglalásának egymást követő sorrendjét javasoljuk az egyes sorokban 

váltakoztatni (mozaikos ülésrend).  

A sportrendezvényeken a nézők csak minden második sorban ülhetnek. 

Figyelmeztetés 

Ez a higiéniai előírás nem vonatkozik az esküvőkre, misékre, istentiszteletekre és más 

egyházi szertartásokra. 

Esküvők, istentiszteletek és egyéb egyházi szertartások 
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Esküvők, misék, istentiszteletek és más egyházi szertartások esetén a következőket kell 

betartani: 



 a templomba (vagy a szertartásra szolgáló más helyiségbe) a belépés és az ott 

tartózkodás csak a száj és orr eltakarásával (azaz szájmaszk, kilégzőszelep nélküli 

védőmaszk, sál, kendő használatával) megengedett,  

 a bejáratoknál biztosítani kell a kézfertőtlenítést vagy egyszer használatos kesztyűt,  

 be kell tartani a személyek közötti 2 méteres távolságot, kivéve azokat az eseteket, 

amikor a szertartás jellege azt nem teszi lehetővé, 

 beltéri tömegrendezvény esetében adott időpontban minden 15 m2-en  legfeljebb egy 

résztvevő tartózkodhat,  

 

 be kell tartani a légzési etikettet (zsebkendőbe vagy könyökhajlatba köhögni, 

tüsszenteni) és mellőzni kell a kézfogást,  

 a szertartásokról teljesen ki kell tiltani azokat a személyeket, akik számára 

kötelező karantént rendeltek el, vagy akiknél légúti megbetegedés tünetei 

észlelhetők,  

 fertőtleníteni kell a szertartáson használt kegytárgyakat és más tárgyakat,  

 áldoztatás vagy megáldott kenyér átadása előtt kézfertőtlenítést kell végezni; 

áldoztatáskor javasolt az ostyát a hívők kezébe átadni; ha az áldoztató keze érintkezik 

a hívő szájával, az áldoztatónak minden egyes esetben fertőtlenítenie kell a kezét,  

 két szín alatti áldozás esetén a bor színe alatt történő áldozáskor ne használjanak egy 

kelyhet (pl. ne igyon egy kehelyből egynél több személy, beleértve a papokat, 

diakónusokat stb., a kehelyből mindig csak egy személy ihat, pl. a liturgiát vezető),  

 a szertartások helyszínéről javasolt eltávolítani a víztartó edényeket (pl. a szenteltvíz-

tartókat),  

 mellőzni kell a kézfogást (a kézfogás a béke jeléül meghajlással vagy mosollyal 

helyettesíthető),  

 gondoskodni kell a helyiségek, főként a gyakran érinett felületek (kilincsek, padló, 

tárgyak) gyakori fertőtlenítéséről,  

Államigazgatás 
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Törvény alapján tartandó gyűlések és ülések megtarthatók, azonban be kell tartani a 

következőket: 

 az épület bejáratánál tájékoztatást kell elhelyezni arra vonatkozóan, hogy akut légúti 

megbetegedés (pl. láz, köhögés, nátha, nehézlégzés) esetén az adott személy köteles 

házi karanténban maradni, 

 az épület bejáratánál alkoholos kézfertőtlenítőt tartalmazó adagolókat kell 

elhelyezni, és kézfertőtlenítést kell végezni, vagy más megfelelő kézfertőtlenítő 

lehetőséget kell biztosítani, 

 tömegrendezvény helyszínére a belépés csak a száj és az orr megfelelő eltakarásával 

(szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, kendő használatával) megengedett,  

 gondoskodni kell a helyiségek megfelelő szellőztetéséről,  



 gondoskodni kell minden félfogadó helyiség rendszeres fertőtlenítéséről, különösen 

a gyakran érintett felületeket (pl.: kilincsek, korlátok, felvonók) és a közösen használt 

tárgyakat (pl.: íróasztal, billentyűzet, telefonok, hordozható média, egér stb.) kell 

fertőtleníteni vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel,  

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni.  

A szervezők kötelesek látható helyen közzétenni az alábbi tartalmú tájékoztatást: 

 akinél akut légúti megbetegedés tünetei jelentkeznek, telefonon kapcsolatba kell 

lépnie a kezelőorvosával, és el kell hagynia a munkavégzés helyét,  

 fontos a rendszeres, szappannal és meleg vízzel történő kézmosás, azt követően a 

kezet egyszerhasználatos papírtörlővel kell megtörölni,  

 tilos a kézfogás.  

  

Ez a tiltás nem vonatkozik az alábbi versenyek lebonyolításához szükséges 

tömegrendezvények megtartására: 

 jégkorong: TIPOS extraliga (jégkorong - férfiak), ICE HOCKEY LEAGUE (jégkorong - 

férfiak),  

 futball: FORTUNA Liga (futball – férfiak),  

 kézilabda: SLOVNAFT Handball Extraliga (kézilabda – férfiak), MOL Liga (kézilabda - 

férfiak),  

 röplapda: Férfi Extraliga (röplabda), Női Extraliga (röplabda),  

 kosárlabda: Szlovák Kosárlabda Liga (férfiak – kosárlabda), Női Extraliga (kosárlabda – nők).  

Figyelmeztetés  

A fenti versenyek lebonyolításához szükséges tömegrendezvényeket nézők nélkül kell 

megtartani. A járvány elleni védekezés feltételei, amelyeket a fenti versenyek 

lebonyolítása során be kell tartani, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 

honlapján lesznek megtalálhatók. 

 

TAXI 
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A személyszállítással foglalkozó taxiszolgáltatók az üzletek és szolgáltatások működtetésére 

vonatkozó általános higiéniai előírások betartásán kívül az alábbiakat kötelesek betartani: 

 gondoskodni kell arról, hogy a gépjárművezetők megfelelően eltakarják a szájukat 

és orrukat (szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, kendő használata),  

 gondoskodni kell arról, hogy minden egyes kliens után vírusölő hatású szerrel 

elvégezzék az utastér fertőtlenítését.  



Javasoljuk, hogy az utasok a hátsó ülésen utazzanak. Ugyancsak javasolt az utastér 

megfelelő elválasztása a vezetőtértől úgy, hogy az megakadályozza az aeroszol két tér 

közötti szabad áramlását. 

Autóiskolák 

A rendelet 2020. október 15-én 6:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. október 14. 

Az autósiskolák és a személyeket szállítók alapvető minősítésére és rendszeres képzésére 

irányuló tanfolyamok szervezésére regisztrált személyek az üzletek és szolgáltatások 

működtetésére vonatkozó általános higiéniai előírások betartásán kívül az alábbiakat 

kötelesek betartani: 

 gondoskodni kell arról, hogy a gépjárművezetők és az oktatók megfelelően 

eltakarják a szájukat és orrukat (szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, 

kendő használata),  

 gondoskodni kell arról, hogy a tanfolyam minden egyes résztvevője után vírusölő 

hatású szerrel elvégezzék a gépjármű belső tere és az autóvezetés gyakorlásához 

használt szimulátor fertőtlenítését (különös tekintettel a kormányra és a 

sebváltóra).  
 gondoskodni kell arról, hogy a motorkerékpár vezetésére irányuló képzés során a 

résztvevők mindegyike saját sisakot és védőfelszerelést használjon. 

Testápolást nyújtó szolgáltatások 

A rendelet 2020. október 15-én 6:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. október 14. 

A testápolási szolgáltatást nyújtó egységek az üzletek és szolgáltatások működtetésére 

vonatkozó általános higiéniai előírások betartásán kívül az alábbiakat kötelesek betartani: 

 gondoskodni kell arról, hogy a dolgozók megfelelően eltakarják a szájukat és 

orrukat (szájmaszk, kilégzőszelep nélküli védőmaszk, sál, kendő),  

 az időbeosztást úgy kell alakítani, hogy az egyes vendégek között mindig legyen idő 

kitakarítani és fertőtleníteni a munkavégzés helyét (munkaasztalokat, foteleket, 

mosdótálakat, lábáztató kádakat),  

 minden egyes vendég után elvégezni a vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel történő 

fertőtlenítést,  

 gondoskodni kell arról, hogy a mellékhelyiségekben legyen folyékony szappan és 

papírtörlő  

Figyelmeztetés  



A kezelés ideje alatt az ügyfelek nem kötelesek eltakarni a szájukat és orrukat, ha azt a 

kezelés nem teszi lehetővé (arckezelés, hajvágás, hajmosás). 

Olvassa el a 2020. október 15-től érvényes intézkedés szövegét: Opatrenie OLP/8326/2020 

(PDF, 139 kB), amely a 2020.9.30-án kelt következő intézkedés helyébe lép: Opatrenie 

OLP/7694/2020 (PDF, 176 kB). 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_hp.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_hp.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_hp_16_09.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_hp_16_09.pdf

