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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 

a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto 

vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm.  c) a f) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 

ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 sa mení a dopĺňa takto: 

 

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické 

príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť 

zabezpečenie chodu štátu, kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení 

mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok: 

a) používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, 

b) dezinfekcia prostriedkami s plným virocídnym účinkom, 

c) používanie rukavíc,  

d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, 

e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však 

tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.“. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. februára 2022. 
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