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HA NEGATÍV KORONAVÍRUS TESZTTEL RENDELKEZIK: 

Javasoljuk 7 napon belül a teszt ismételt elvégzését, mivel a megbetegedés olyan 

szakaszában is lehet, amikor a fertőzést a teszt még nem tudja kimutatni. Várjuk 

újabb részvételét a tesztelésen! 

HA ÖN VAGY AZ ÖNNEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK 

POZITÍV KORONAVÍRUS TESZTTEL RENDELKEZNEK: 

A pozitív eredménnyel végződő COVID-19 vizsgálatot követő 10 napig az érintett 

személy köteles: 

• otthonában vagy egy elkülönített helyen karanténban maradni, betartani 

a személyek közti testi kontaktus korlátozására irányuló intézkedéseket, 

beleértve azt is, hogy idegen személyt nem fogadhat látogatóként az 

otthonában vagy a karanténra kijelölt helyen, 

• tilos a közös háztartásban élő személyeken kívül mással találkozni, tilos 

utazni, karanténba kerül minden olyan személy, aki közeli kontaktusba 

került a COVID-19 fertőzöttel, főként a vele közös háztartásban élő 

személyek, 

• a teszt eredményéről informálni a háziorvosát (gyermek esetében a 

gyerekorvost) telefonon, mailben, SMS-ben vagy más formában, 

• napi szinten figyelni a COVID-19 betegség tüneteinek megjelenését 

(köhögés, nehézlégzés, láz, szaglás és ízlelés elvesztése) 

• napi szinten mérni és feljegyezni a testhőmérsékletet, 

• kézfertőtlenítést végezni, maszkot viselni, 

• minden további intézkedés megtalálható a https://korona.go.sk/ 

honlapon a „Mit kell tennem, ha COVID-19 pozitív vagyok” és „Mit kell 

tennem, ha COVID-19 pozitív személlyel kerültem közvetlen kapcsolatba” 

címszó alatt. 

Ha fent említett tünetek (köhögés, nehézlégzés, láz, torokfájás) bármelyike 

felmerül Önnél, jelezze háziorvosának vagy az illetékes regionális közegészségügyi 

hivatalnak, a továbbiakban pedig az ő utasításaik alapján járjon el.  
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