
Maszkviselési kötelezettség 

A rendelet 2020. október 1-jén 06:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás ideje: 2020. szeptember 30. 

A maszk viselése közösségben, külterületen kötelező, ha az idegen személyek közötti 2 

méteres távolság nem tartható. 

Továbbra is érvényes, hogy Szlovákia területén a lakóhelyen kívül beltérben mindenhol kötelező a 

maszk viselése (beleértve a közforgalmú közlekedés járműveit). Ez a kötelezettség kilégzőszelepes 

reszpirátor viselése esetén is érvényes, amelyet ugyancsak szájmaszkkal kell eltakarni. 

Szájmaszk helyett sál vagy más eszköz is használható, amely a cseppfertőzés terjedését 

megakadályozza. 

A tisztifőorvos kivételt ad a maszkviselés (vagy a cseppfertőzés terjedését akadályozó egyéb eszköz 

viselésének) kötelezettsége alól a lakóhelyen kívül az alábbi csoportok részére: 

 3 éves kor alatti gyermekek,  

 a közös háztartásban élő személyek, ha idegenektől legalább 2 méteres távolságra 

belterületen tartózkodnak,  

 súlyos autizmus spektrum zavarral küzdő személyek,  
 a közforgalmú közlekedés járművezetői, akik a személyszállításra szolgáló területtől 

elhatárolt, zárt kabinban egyedül tartózkodnak,  
 az alapiskola alsó tagozatos tanulói az iskola belterületén az oktatási és nevelési folyamat 

során  
 középsúlyos vagy súlyos mentális zavarral vagy halláskárosodással élő tanulók  
 gyermekek az óvodák és bölcsődék belterében  
 sportoló személyek sportolás közben,  
 fényképezett személyek a fényképezéshez szükséges időre  
 esküvő alkalmával a menyasszony és a vőlegény,  
 audiovizuális művek forgatásán vagy műsor gyártásában résztvevők és a művészek a 

művészeti előadás során,  
 wellnessben és uszodákban tartózkodók,  
 gyermek- és ifjúsági üdülés résztvevői, beleértve a személyzetet is, az üdülés számára 

fenntartott területen belül, valamint a természetben folytatott minden tevékenység során,  

 a munkahelyen egyedül tartózkodó munkavállalók.  

a lakóhelyen kívüli maszkviselés alól kivételt kapnak az audiovizuális művek gyártásában vagy 

forgatásán résztvevők, valamint a művészek művészeti előadás során. Ebben az esetben 

azonban az alábbiakat kell bebiztosítani: 

 kézfertőtlenítő használata,  
 A művészeti előadás helyének rendszeres fertőtlenítése (+ rendszeres szellőztetés, ha beltérről 

van szó), 
 a 37,2°C-nál magasabb testhőmérsékletű személynek vagy COVID-19 tünetekkel rendelkező 

személynek az előadás helyére tilos a belépés.  



A 2020.9.30-i OLP/7852/2020 (PDF, 111 kB) intézkedés hatályba lépésével 

a 2020.szeptember 14-től érvényes OLP/7189/2020 (PDF, 124 kB) intézkedés hatályát veszti.  

Jelenleg érvényes higiéniai intézkedések  

Regionális járványügyi helyzet 

Az adott régióban kialakult járványügyi helyzettől függően a helyileg illetékes regionális 

közegészségügyi hivatal szükség szerint további intézkedéseket hozhat.  

A rendelet 2020. október 1-én, 00:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

Minden létesítményvezetőnek ajánlott az alábbiak bebiztosítása:  

 a helyiségben adott időpontban ne tartózkodjon több személy, mint a vásárlóknak 

fenntartott üzletrész minden 10 m2-re egy vásárló,  

 a vásárlók közötti legalább 2 m-es távolság fenntartható legyen (a kereskedelmi 

vendéglátóhelyek számára a fenti szabályok nem vonatkoznak, ha a vendégek számára 

fenntartott helyiségekben biztosítani tudják és be tudják tartani az asztalok közötti 2 m-es 

távolságot). 

Ezek a követelmények az üzlethelyiségben tartozó gyermekekre, valamint az ülő közönség előtt zajló 

színházi, zenei, film- vagy egyéb művészeti előadásokra nem vonatkoznak. 

Az üzemeltetőnek továbbra is biztosítania kell az alábbiakat:  

 belépés a vendéglátóhelyre (a belső helyiségekbe) csak az orr és száj eltakarásával (maszk, 

sál, kendő segítségével) megengedett; ez a kötelesség nem vonatkozik arra az időre, amíg a 

vendég a vendéglátóhelyen ételt és italt fogyaszt. 
 a vendéglátóhelyre történő belépéskor kézfertőtlenítőt kell alkalmazni vagy egyszer 

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

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

intézkedések betartásának kötelezettségéről szóló tájékoztatást,  
 a helyiségeket gyakran kell szellőztetni, és a kézzel gyakran érintett felületeket - a 

kilincseket, a bevásárlókocsikat és kosarakat, a használt gépeket, berendezéseket és 

eszközöket vírusölő hatású fertőtlenítő alkalmazásával rendszeresen fertőtleníteni kell,  
 az élelmiszerboltoknak, a vendéglátóhelyeknek és gyorsbüféknek, valamint az élelmiszereket, 

ételeket és italokat forgalmazó mozgó vendéglátóhelyeknek gondoskodniuk kell a 

rendszeres tisztításról és fertőtlenítésről, amelyet a kereskedelmi egység és 

vendéglátóhely napi takarítása keretében kell elvégezni, és ennek során be kell tartani az 

Európai Parlament és Tanács élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004. sz. rendelete értelmében 

elfogadott és bevezetett helyes higiéniai gyakorlat elveit.  

A rendelet 2020. október 1-én, 00:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/opatrenia_ruska_29_09.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf


Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

 ajánlott a gyakori és intenzív szellőztetés, mégpedig elsődlegesen természetes 

szellőztetéssel, az ablakok kinyitásával (a vészszellőzéssel ellátott épületekben is),    

 légtechnikai berendezés alkalmazása esetén ajánlott minden helyiségben növelni 

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

 a légtechnikai berendezést nyitás előtt kb. 2 órával magasabb névleges térfogatáramra 

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

 a szellőztetést akkor sem szabad kikapcsolni, ha az épület használaton kívül van, 

hanem ekkor 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 vészszellőzés van,   

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

rendelkezik 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 biztosítsa,    

 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 használata mellett végezzük. 

A rendelet 2020. október 1-én, 00:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

Az  üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó általános higiéniai előírások betartása 

mellett az bevásárlóközpontok kötelesek: 

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,  

 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. 

A rendelet 2020. október 1-én, 00:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

A vendéglátóhelyek működtetésére vonatkozó általános higiéniai előírások betartásán kívül 

a vendéglátóhelyekre az alábbi szabályok is érvényesek:  

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


 a nyitvatartási időt 22:00 óráig korlátozni kell, kivéve a házhozszállítást és az 

ablakon keresztül történő ételkiadást  

 az étel- és italfogyasztás a vendéglátóhelyeken csak ülve engedélyezett annak 

érdekében, hogy betartható legyen az ellenőrzött távolságtartás,  
 az asztalokat és a felületeket (a székek és fotelek fogórészeit is) minden egyes vendég 

után fertőtleníteni kell,   

 a felszolgáló személyzetnek maszkot kell viselnie, és az egyes fogások felszolgálása 

között kézfertőtlenítést kell alkalmaznia,      

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,    

 a mellékhelyiségeket óránként fertőtleníteni kell,    

 ha vendéglátóhely terítéket használ (tányérokat, evőeszközt és poharakat), azok 

elmosogatását az 533/2007. sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 9. § (4) bek. g) 

pontjában foglalt követelmények betartásával kell biztosítani; ha a konyhai edényeket 

kézzel mossák el, az edények leöblítése előtt javasolt a célnak megfelelő 

fertőtlenítőszert használni,  

 az evőeszköz ne legyen az asztalokon szabadon hozzáférhető, azt a felszolgáló 

személyzet adja át papírszalvétába csomagolva.  

 a sportlétesítményben tartózkodó minden személy között (az aktív sportolókat is 

beleértve) tartani kell a legalább 2 m-es távolságot,  

 kézfertőtlenítésre szolgáló fertőtlenítőt tartalmazó edény álljon rendelkezésre,  

 az edzéshez használt eszközöket az edzés végeztével fertőtleníteni kell,    

 a 18 éves kor alatti sportolók kizárólag saját, névvel ellátott vizespalackot 

használhatnak, 

 ha sportolói csoportok váltják egymást egyazon sportlétesítményben, az edzők időt és 

teret biztosítanak arra, hogy a sportolók biztonságos távolságot tudjanak egymástól 

tartani, és felügyelik a sportolás során használt sporteszközök fertőtlenítését.    

 meg kell őrizni a sporttevékenységben részt vevő személyekről szóló feljegyzést (a 

résztvevők utóneve, családi neve, a részvétel dátuma és időpontja); a feljegyzés 

megőrzéséért a sporttevékenységet vezető személy felel,  

 a maszk viselése mindenki számára kötelező (az aktív sportolók kivételével),    

 5 aktív sportoló 1 sportlétesítményben, esetleg több sportolói csoport 1 

sportlétesítményben (1 csoport = min. 30x30m-es terület)  

 az aktív sportolók maszk nélkül edzhetnek.  

 a vendégek egy irányban történő mozgása 2 m-es távolság betartása mellett,  

 biztosítani kell és szabályozottá kell tenni az önálló ki- és belépést,    

 a standokat egymástól 2 m-es távolságra kell elhelyezni,  

 a piacokon belül működő éttermek ételt és italt csak ablakon keresztül árusíthatnak,    

 fogyasztás csak a piac területén kívül megengedett.  

A rendelet 2020. október 1-én, 00:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

Figyelmeztetés  

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

tömegrendezvényeket tartani, ahol egy időben 50-nél több személy 



tartózkodik. Amennyiben ezeken a rendezvényeken a szervező nevében fellépők 

(szereplők, sportolók, a szervező csapat tagjai stb.) száma meghaladja az 50-et, 

a tömegrendezvény megtartható, de csak közönség nélkül. 

Tilos továbbá: 

 kulturális, szórakoztató, társasági jellegű és más hasonló tömegrendezvényeket  

(pl. diszkókat, táncmulatságokat stb.) tartani kereskedelmi vendéglátóhelyeken 

(pl. éttermek, bárok, éjszakai klubok, vendéglők stb.) és kereskedelmi 

szálláshelyeken. Ez a korlátozás a kereskedelmi vendéglátóhelyeken történő szokásos 

étkezési szolgáltatás biztosítására nem vonatkozik, 

 egyéb társasági jellegű tömegrendezvényeket tartani (lakodalmak, ünnepségek, 

bálok, torok, szalagavatók stb.).  

A tömegrendezvények tiltása alóli kivétel  

A tömegrendezvények és sportrendezvények megrendezése során a következőket kell 

betartani: 

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

eltakarása (azaz szájmaszk, sál, kendő használata) mellett engedélyezhető,  

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

gyakori fertőtlenítése,  

 a mellékhelyiségeket 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 minden pillanatban meg kell tudnia mondani, hány személy tartózkodik 

éppen a tömegrendezvényen.  

 a rendezvényeken tilos a frissítők (étel és ital) fogyasztása.  

Figyelmeztetés  

A színházi, zenei és más hasonló művészeti előadások szervezői kötelesek gondoskodni 

arról, hogy a művészi tevékenység helyszínére ne léphessen be az az előadóművész és 

szereplő, akinek a testhőmérséklete a mérés során meghaladja a 37,2 °C fokot. 



A rendezvények szervezői ezen kívül kötelesek biztosítani a személyek közötti kétméteres 

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 sporttáborokra és összpontosításokra jelenleg a következő kötelességek vonatkoznak:  

 minden résztvevő köteles a rendezvény elején a szervezőnek 72 óránál nem régebbi, 

negatív RT-PCR COVID-19 teszteredményt bemutatni,  

 a szervező nevében fellépő személyeknek is be kell tudni mutatni a 72 óránál nem 

régebbi, negatív RT-PCR COVID-19 teszteredményt, 

 a szervező köteles elutasítani annak a személynek a rendezvényen való részvételét, 

akinél a COVID-19 megbetegedés tünetei jelentkeznek,  

 a tömegrendezvényt úgy kell lebonyolítani, hogy a résztvevők mindannyian el 

legyenek szigetelve azoktól a személyektől, akik nem a tömegrendezvény résztvevői.  

A sportrendezvényeken a nézők csak minden második sorban ülhetnek. 

Figyelmeztetés  

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

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

betartani: 

 a templomba (vagy a szertartásra szolgáló más helyiségbe) belépni és ott tartózkodni 

csak a száj és orr eltakarása (azaz szájmaszk, sál, kendő használata) mellett szabad,  

 a bejáratoknál biztosítani kell a kézfertőtlenítést vagy egyszer használatos kesztyűt,  

 a közös háztartásban élők kivételével az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy az 

elfoglalt helyek között egy hely mindig szabadon maradjon, miközben az ülőhelyek 

elfoglalásának egymást követő sorrendjét az egyes sorokban váltakoztatni kell 

(mozaikos ülésrend).  

 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 

jelentkeznek,  

 ha lehet, vasárnap külön misét vagy külön istentiszteletet kell tartani a 65 évnél 

idősebb személyek és a veszélyeztetett csoportok tagjai számára,  

 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),  

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

helyettesíthető),  

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

gyakori fertőtlenítése,  

A rendelet 2020. október 1-én 0:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

 

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, 

 gondoskodni kell arról, hogy az állami szervek és helyi önkormányzati szervek 

épületeiben közlekedő személyek maszkot viseljenek,  

 gondoskodni kell a helyiségek megfelelő szellőztetéséről,  

 gondoskodni kell minden ügyfélfogadó helyiség rendszeres fertőtlenítéséről, 

különös 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.  

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

A catering szolgáltatást nyújtó cégek visszavonásig a következőket kötelesek betartani: 

 a kereskedelmi egységben (kültéren és a beltéri helyiségekben egyaránt) a belépés és 

tartózkodás csak a száj és orr eltakarása (azaz szájmaszk, sál, kendő használata) 

mellett engedélyezhető, kivéve az ételek és italok fogyasztásához szükséges időt,  

 a kereskedelmi egység bejáratánál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni,  

 látható helyen el kell helyezni a tájékoztatást arról, hogy a fenti higiéniai előírások 

betartása kötelező,  

 a kereskedelmi egység belső tereit gyakran kell szellőztetni,  

 rendszeresen, minden vendég után fertőtleníteni kell az asztalokat és a gyakran 

érintett felületeket (beleértve a székek és fotelek fogórészeit),  

 az elmosott konyhai edényeket, étkészleteket és evőeszközöket törölgetés nélkül kell 

a csepegtetőbe helyezni,  

 evőeszközök nem lehetnek az asztalon, hanem a kiszolgáló személyzet hozza ki 

azokat papírszalvétába csomagolva az étel felszolgálásakor,  

 a helyiségben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni,  

 a mellékhelyiségeket óránként fertőtleníteni kell.  
 teríték használata esetén (tányér, evőeszköz, poharak) azokat az egészségügyi 

minisztérium által kiadott rendelet szerinti követelményeknek megfelelően kell 

elmosni. 

Ha a konyhai edényeket kézzel mossák el, az edények leöblítése előtt javasolt az adott célnak 

megfelelő fertőtlenítőszert használni.  

Javasolt továbbá: 

 az ételre, italra sorban várakozók között betartani a legalább kétméteres egymás 

közti távolságot,  

 a vendégek számára szolgáló asztalok között betartani az asztalok közötti kétméteres 

távolságot,  

 gondoskodni arról, hogy a catering rendezvény ideje alatt kínált ételekből és italokból 

csak a kiszolgáló személyzet szedjen a vendégek számára. A személyzet a vendég 

által kiválasztott ételt kiszedi a vendég kezében lévő tányérra úgy, hogy közben 

kerülje a fizikai érintkezést. Ha mégis fizikai érintkezésre kerül sor, a kiszolgáló 

személyzet kézfertőtlenítést végez. A kiszolgáló személyzet minden egyes fizikai 

érintkezést követően kézfertőtlenítést végez.  

Olvassa el a catering szolgáltatások és rendezvények működését és szervezését érintő, 2020. 

június 16-án kelt vonatkozó utasítás teljes szövegét: Usmernenia č. OHVBPKV/4246-2/2020 

(PDF, 219 kB). 

A rendelet 2020. október 1-én 0:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/06/usmernenie_catering_covid19_aktualizovane_jun.pdf


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, 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. 

A rendelet 2020. október 1-én 0:00 órától érvényes 

A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig 

Az aktualizálás időpontja: 2020. szeptember 30. 

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, 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. 
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A kulturális rendezvények szervezői az üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó 

általános higiéniai előírások betartásán kívül az alábbiakat kötelesek betartani: 

 meg kell akadályozni az előadóművészek és szereplők művészeti tevékenység 

helyszínére történő belépését az audiovizuális mű forgatása vagy a műsorgyártás 

során, ha testhőmérsékletük a mérés során meghaladja a 37,2 °C fokot,  

 korlátozni kell a belépőjegyek értékesítését úgy, hogy az elfoglalt helyek között egy 

hely mindig szabadon maradjon, miközben az ülőhelyek egymást követő sorrendjét 

az egyes sorokban váltakoztatni kell (mozaikos ülésrend),  

 tilos az étel és ital fogyasztás a rendezvény helyszínén,  

 gondoskodni kell arról, hogy a mellékhelyiségekben legyen folyékony szappan és 

papírtörlő, 

 óránként fertőtleníteni kell a mellékhelyiségeket,  



 minden előadás előtt fertőtleníteni kell a gyakran érintett felületeket (kilincseket, 

fogantyúkat, pultokat).  
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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, 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 vírusőlő 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). 

A wellness és fitness szolgáltatásokra vonatkozó külön szabályok  

A fentieken kívül a wellness és fitness szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi egységek az 

alábbiakat kötelesek betartani: 

 a vendégek számára minden helyiségben fertőtlenítést és egyszer használatos 

papírtörlőt kell biztosítani,  

 gondoskodni kell a gyakran érintett felületek (pl. kilincsek, kapaszkodók, fogantyúk, 

fotelek, fekvőhelyek, vízcsapok, sporteszközök, szekrények és a használt szerszámok 

és eszközök, segédeszközök) vírusőlő hatású fertőtlenítőszerrel való rendszeres (a 

fitness központokban fokozott mértékű) fertőtlenítéséről,  
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Akvaparkok 



Az akvaparkok és fürdők az üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó általános 

higiéniai előírások betartásán kívül kötelesek gondoskodni a következőkről: 

 az akvaparkban vagy fürdőben 1000-nél több személy ne tartózkodjon egyszerre,  

 az üzemeltetőnek minden pillanatban meg kell tudnia mondani, hány ember 

tartózkodik éppen a helyszínen.  

Természetes és mesterséges fürdőhelyek 

A fürdőhelyek az üzletek és szolgáltatások működtetésére vonatkozó általános higiéniai 

előírások betartásán kívül kötelesek: 

 még nyitás előtt elvégezni a fürdővíz minőségének elemzését (megfelelőnek kell 

lennie),  

 kézfertőtlenítőt kihelyezni a vendégek számára a fürdőhely bejáratánál,  

 gondoskodni arról, hogy az ivókutak ne működjenek a fürdőhelyen.  

Ezen kívül az ilyen típusú létesítmények üzemeltetői kötelesek gondoskodni a következőkről: 

 a mesterséges fürdőhelyen még nyitás előtt le kell engedniük a vizet a vízforgató 

rendszer nélküli medencékből, a medencéket mechanikusan ki kell tisztítani és 

vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel ki kell fertőtleníteni, majd vízzel újra fel kell tölteni,  

 a vízforgató rendszerrel működő medencék esetében a teljes vízmennyiséget meg kell 

tisztítani a vízforgató berendezésen keresztül,  

 a medence vizének kezelése során a bevált technológiai eljárásokat kell alkalmazni. A 

szabad klór és más fertőtlenítő hatású melléktermékek szintjét a hatályos jogszabályok 

által a mesterséges fürdőhelyek számára megengedett határértékek felső határán kell 

tartani. E mutatók üzemeltetői ellenőrzését a duplájára kell növelni,  

 vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel ki kell tisztítani és fertőtleníteni a medencék 

műszaki tartozékait, beleértve a vízforgató berendezések vezetékeit. Az alkalmazott 

fertőtlenítő módszernek magában kell foglalnia a mikrobiológiai szennyeződések – 

beleértve a legionella – felszámolására irányuló megfelelő lépéseket is (pl. 

termodezinfekció),   

 növelni kell a fürdőhelyen a felületek, helyiségek, sporteszközök és berendezések 

takarításának, tisztításának, fertőtlenítésének gyakoriságát (vírusölő hatású szerekkel); 

növelni kell főként a gyakran érintett felületek (WC-k, ajtók, asztalok, ülőkék, karfák, 

korlátok) tisztításának intenzitását,  

 megfelelő időt kell hagyni a csecsemők és tipegők medencéjének működtetése során 

használt terek fertőtlenítésére; a fertőtlenítést minden fürdőző csoport után vírusölő 

hatású szerrel el kell végezni,  

 a szabad pihenőtereken biztosítani kell a legalább kétméteres távolság betartását az 

egyéni fürdőzők vagy az egyes csoportokhoz vagy háztartásokhoz tartozók között,  

 a mellékhelyiségekben folyékony szappant és papírtörlőt kell elhelyezni 

 a mesterséges fürdőhelyeken megfelelő szellőztetést kell biztosítani; elsősorban 

természetes szellőztetésről kell gondoskodni.  

Olvassa el a 2020. október 1-től érvényes intézkedés szövegét: Opatrenie OLP/7694/2020 

(PDF, 141 kB), amely a 2020.9.17-én kelt következő intézkedés helyébe lép: Opatrenie 

OLP/7311/2020 (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

