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OTP režim na pracovisku
Vyhlášku k dočasnému opatreniu pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
s účinnosťou od 19.1.2022 nájdete v plnom znení tu.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade
rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Platí povinný režim OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch
zamestnávateľa.
Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na
formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).
Povinnosť sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných
priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.
Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa
odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Musia sa však preukázať
certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR.
Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:
Očkovaní (O):
•
•
•

najmenej 14 dní a najviac 1 rok po druhej dávke očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou
najmenej 21 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou
najmenej 14 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia.

Testovaní s negatívnym výsledkom (T):
•
•

Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Prekonaní (P):
•

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto
skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno
nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto
skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa
osoby.
Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo
strany štátu zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Revízia dokumentu: 18.1.2022
Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania
nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.
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