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Izolácia a karanténa 

Za pozitívneho sa bude osoba považovať po doručení výsledkov:  
• RT-PCR testu  

• LAMP testu 

• antigénového testu 

• Point of care testu (PoCT) 

 

Za pozitívneho bude človek považovaný aj po vykonaní domáceho 
antigénového testu, ktorý však musí posúdiť jeho všeobecný lekár. 

 
PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad  

v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok. 

 



Izolácia a karanténa 

Vysvetlenie pojmov 

 

Izolácia  

•  po doručení pozitívneho výsledku testu 

 

Karanténa 

• po úzkom kontakte s pozitívnou osobou 

 



Izolácia a karanténa 

Skrátenie izolácie a karantény je pragmatické, nie 
medicínske rozhodnutie. 
 

Z toho dôvodu: 

- dôrazne odporúčame zamestnávateľom preferovať home office 

- osoby po ukončení izolácie a karantény musia nosiť respirátor FFP2 

- po ukončení izolácie a karantény by tieto osoby nemali navštevovať 
hromadné podujatia, reštaurácie, športoviská,... 

 

 



Izolácia a karanténa 

Skrátenie izolácie a karantény je pragmatické, nie 
medicínske rozhodnutie. 
 

Napr. nová (pre-print) štúdia na americkej NBA ukázala u omikron 
prípadov: 

• Viac ako polovica bola ešte infekčná 5 dní po prvom pozitívnom teste 
• 25% v šiesty deň 

• 13% na siedmy deň 

 

 

Zdroj: Harvard (2022), link  

https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37370587
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Domáca izolácia pozitívnej osoby 

očkovaní, po prekonaní, neočkovaní 

 

• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho 
nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť 

• nasledujúcich 5 dní musí táto osoba na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez 
výdychového ventilu 

• ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie 
rozhodne lekár  

 

5 + 5 dní 
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Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou 

neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky (viac ako 9 mesiacov od 
zaočkovania) 

 

• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli 
príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť 

• nasledujúcich 5 dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového 
ventilu 

• ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe 
rozhodne všeobecný lekár 

5 + 5 dní 
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Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou 

plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do 9 mesiacov od 
zaočkovania, po prekonaní 

 

• povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a 
má aplikovanú posilňujúcu dávku – ak nebude mať príznaky ochorenia 

• všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť - ako napríklad úzky 
kontakt s osobou v spoločnej domácnosti, možné ohrozenie imunodeficitnej 
osoby na pracovisku kontaktu 

• osoba musí nasledujúcich 7 dní nosiť  respirátor FFP2 bez výdychového 
ventilu 

 

0 + 7 dní 
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Definícia úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou 

kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali 
prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a zároveň: 

 

• boli osoby v priamom fyzickom kontakte 

• boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút 

• osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút 

• osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút 

 

Doba úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky  

od objavenia príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.   
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Ďakujeme za pozornosť. 


