Kedy JE potvrdenie
o negatívnom výsledku
testovania POTREBNÉ?

Mikor VAN SZÜKSÉG
igazolásra a negatív
teszteredményről?

• na cestu do a zo zamestnania,
• na cestu na výkon podnikateľskej činnosti,
• na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na
kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do
banky, poisťovne, knižnice, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných
obchodov), do opravovne obuvi, do čistiarne odevov,
• na cestu do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, servisu telekomunikačnej
techniky, cestu do služby technickej a
emisnej kontroly vozidiel, na zberné
miesta pre príjem žiadostí na vydanie
tachografických kariet,
• na cestu na povolené hromadné podujatie,
• na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť,
• na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu
a cestu späť,
• na cestu žiaka druhého stupňa základnej
školy, žiaka strednej školy a poslucháča
staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
• na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa,
žiaka a poslucháča, a cestu späť,
• na cestu na orgán verejnej moci na účely
vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na
diaľku,
• na cestu na pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo
uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť

• munkába menet és munkából jövet,
• vállalkozói tevékenység végzésének helyszínére menet,
• üzemanyag-vásárlás, újság- és sajtótermékvásárlás célzatú út megtételekor, látszerész
felkeresésekor, bank, biztosító, könyvtár,
posta felkeresésekor (beleértve a csomagküldők és más üzletek küldeményeinek kiadóhelyét), cipőjavító, ruhatisztító felkeresésekor,
• kerékpárjavító, autószerviz, távközlési
technika szervizének felkeresésekor, gépkocsi műszaki és emissziós ellenőrző szolgáltatásának igénybevételekor, tachográfiai kártyakiadási kérvénygyűjtő helyszínek felkeresésekor,
• engedélyezett tömegrendezvényen való
részvételhez,
• külföldre való kiutazáshoz és hazatéréshez,
• természetben való tartózkodás célját szolgáló úthoz, beleértve az egyéni sportolást a
járáson belül és a hazautazást,
• a felső tagozatos alapiskolai, a középiskolai
tanuló és a 10 évesnél idősebb tanuló iskolába vezető útja és hazatérése során,
• a gyermek, a tanuló és diák iskolába kíséréséhez és hazakíséréséhez,
• közhatalmi szerv feladatvégrehajtási útjához, ha azt nem lehet távúton elvégezni,
• állásinterjúra, versenytárgyalásra, felvételi
vizsgára vagy munkaszerződés vagy más
hasonló szerződés megkötése céljából megvalósuló utazáshoz és a hazatéréshez.
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• na cestu v nevyhnutnom rozsahu na nákup
nevyhnutných životných potrieb (potraviny, lieky a zdravotnícke prostriedky a
pomôcky, hygienický a drogériový tovar,
krmivá pre zvieratá) do najbližšej predajne
a cestu späť,
• na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
• na cestu na vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
• na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie
manželstva, krst a cestu späť,
• na cestu na účel starostlivosti o blízku
osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
• na cestu osoby so psom alebo mačkou do
vzdialenosti 1000 m od bydliska, a aj starostlivosť o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia,
• na cestu dieťaťa do a z materskej školy a
školského zariadenia,
• na cestu žiaka prvého stupňa základnej
školy do a zo školy a školského zariadenia,
• na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej
osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má
právo styku s dieťaťom a cestu späť,
• na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a
cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

• alapvető létszükségleti cikkek bevásárlásakor legközelebbi bolthoz vezető út során
(élelmiszer, gyógyszer és egészségügyi eszközök, gyógyászati segédeszközök, higiéniai árucikkek, kozmetikai árucikkek, állateledel) és onnan hazáig,
• egészségügyi intézmény és gyógyszertár
felkeresésekor,
• COVID-19 megbetegedéssel tesztelésre
menet és jövet,
• Közeli hozzátartozó temetésére, házasságkötésére, keresztelőjére menet és jövet,
• közeli, rászoruló hozzátartozó gondozására
menet és jövet,
• kutya- vagy macskasétáltatáshoz a lakóhely 1 000 méteres körzetében, valamint
gazdasági állatok gondozásához vagy állatorvosi kivizsgálásához,
• gyermek óvodába kíséréséhez és hazaviteléhez,
• alsó tagozatos tanuló iskolába és oktatási
intézménybe kíséréséhez és hazakíséréséhez,
• gyermek és kísérőszemélye útjához a szülőjével való találkozásra vagy más, a gyermekkel való kapcsolattartásra jogosult személyhez és a visszaútra,
• a szülő, más jogosult személy útjához és a
gyermek útjához, mely a gyermek és szülő
kapcsolattartását szabályozó bíróság ítélet
alapján, vagy a váltakozó személyes gondoskodás keretében valósul meg, vagy a
szülők megegyezése alapján létrejövő gyermek-szülő találkozás esetén,

•

•
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• na cesta za účelom pobytu v prírode vrá- természetben való tartózkodás célját szoltane individuálneho športu v rámci okresu gáló úthoz, beleértve az egyéni sportolást a
a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá járáson belül és a hazautazást, ha az érintett
prekonala ochorenie COVID-19 a má o személy COVID-19 betegségen esett át és
jeho prekonaní doklad nie starší ako tri me- erről három hónapnál nem régebbi bizonysiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 ro- lata van, vagy ha 15 évesnél fiatalabb szekov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, mélyről vagy 65 évesnél idősebb személyalebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ről van szó, vagy ha az érintett személyt beochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou oltották a COVID-19 megbetegedés elleni
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo as- vakcina második adagjával is és az oltás
poň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postih- napjától számítva legalább 14 nap már elnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou telt, vagy ha az érintett súlyosan egészségvozíčka, alebo osoba, ktorej zdravotný stav károsult, kerekesszékkel közlekedő szeneumožňuje vykonanie testu na ochorenie mély, vagy ha az egészségi állapota nem teCOVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostiko- szi lehetővé a COVID-19 megbetegedés
vané stredne ťažké alebo ťažké mentálne tesztjének végrehajtását, vagy ha diagnoszpostihnutie alebo osobu dispenzarizovanú tizált középsúlyos vagy súlyos mentális foso závažnou poruchou autistického spek- gyatékosággal él, vagy súlyos autisztikus
tra,
spektrumzavarral áll kezelés alatt,
• na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako • a 65 évesnél idősebb személy vagy a súlyos
65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnu- egészségkárosultsággal élő, kerekesszékes
tej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vo- személy egészségügyi sétájához lakóhelye
zíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od byd- 1 000 méteres körzetében,
liska,
• a büntetőjogi hatóság előtt való megjele• na cestu na dostavenie sa pred orgán činný néssel kapcsolatos útra,
v trestnom konaní,
• a bírósági tárgyalással kapcsolatos útra,
• na cestu na súdne pojednávanie,
a személy 3 éven aluli gyermekkel való séna cestu osoby s dieťaťom do troch rokov tájára lakóhelye 1 000 méteres körzetében.
veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a
cestu späť.
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