
 

Slovacia 

 
 
 
 

Data, ora ultimei actualizări: 13.01.2021, ora: 08:00 
 
Pentru informații operative, urmăriți pagina Ambasadei 
 
STARE DE URGENȚĂ: DA, în vigoare până la data de 29 decembrie 2020, cu posibilitatea extinderii 
ulterioare. 

 MĂSURI PE PLAN INTERN: 
Numărul participanților la evenimente este limitat la maxim 6 persoane, indiferent dacă aceștia provin din 
aceeaşi gospodărie/familie sau nu; 
Petrecerile, recepţiile şi comemorările sunt interzise; 
Este obligatorie acoperirea feţei în spaţiile interioare (în transportul în comun şi în toate spaţiile publice), 
precum şi în exterior (în limitele zonei urbane); regula se aplică şi elevilor prezenți la şcoală, indiferent de 
vârstă; 
Cursurile şcolilor gimnaziale şi liceale (clasele 5-12) continuă să se desfăşoare de la distanţă; reluarea cursurilor 
şcolare cu participarea fizică a elevilor este permisă doar în zonele defavorizate care nu au acces la internet, în 
grupe de maxim 6 persoane (5 elevi plus un profesor) sau unităţilor şcolare care au testat anterior elevii şi 
personalul unităţilor pentru infecția cu SARS-CoV-2, cu teste antigen; 
Unităţile de gastronomie de interior (restaurante, baruri, berării) rămân închise. Se permite servirea clienţilor în 
spaţiile exterioare (terase) sau pentru consum la domiciliu; 
Lăcaşurile de cult funcționează la 50% din capacitate, iar în piscine/centre de fitness pot fi prezente maxim 6 
persoane în același timp; 
Este permisă organizarea competițiilor sportive de prima sau a doua ligă, de hochei și fotbal, dar meciurile vor 
avea loc fără spectatori, iar jucătorii vor fi testaţi anterior pentru SARS-CoV-2; 
Magazinele cu produse esenţiale au program special pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, între orele 
09:00 – 11:00. 

               Începând cu data de 21 decembrie: 

 toate școlile și unităţile comerciale au fost închise, cu excepția magazinelor pentru produse esențiale 
(alimente, farmacii, chioșcuri de ziare etc.). 

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 
Guvernul Slovaciei  a modificat „lista verde” a statelor considerate mai puțin riscante sub aspect epidemiologic.  
Țări care sunt considerate mai puțin riscante din punct de vedere epidemiologic și pentru care, la întoarcerea în 
Republica Slovacă, se aplică libera trecere a frontierelor fără obligația de izolare la domiciliu și testarea pentru 
COVID-19:   
 Australia,  Republica Populară Chineză,  Finlanda, Irlanda,  Islanda,  Japonia,  Coreea de 
Sud,  Norvegia,  Noua Zeelandă,  Singapore,  Taiwan.           
Procedură și obligații la sosirea în Republica Slovacă din țări care nu se află pe lista țărilor mai puțin riscante: 
Dacă intrați pe teritoriul Republicii Slovace și în același timp ați vizitat o țară care nu se află pe lista 
țărilor mai puțin riscante (sigure) în ultimele 14 zile : 
sunteți obligat să intrați în izolarea la domiciliu până când primiți un rezultat negativ al testului RT-
PCR pentru COVID-19, 
vi se cere să treceți testul COVID-19 nu mai devreme de a cincea zi de izolare la domiciliu, 
dacă călătoriți dintr-o țară membră a UE (în afara listei țărilor cu risc ridicat), Liechtenstein sau 
Elveția (și ați vizitat aceste țări doar în ultimele 14 zile) și aveți un curs asimptomatic, izolarea dvs. la 
domiciliu se încheie când ajungeți în a 10-a zi, că nu primiți un test negativ RT-PCR pentru COVID-
19 . Dacă călătoriți din afara UE, trebuie să rămâneți izolat până când primiți un rezultat negativ al 
testului; începând cu 21 decembrie 2020, obligația izolării la domiciliu se aplică și persoanelor care au 
vizitat Regatul Unit în ultimele 14 zile. 
izolarea locuinței este obligatorie și pentru persoanele care locuiesc cu dvs. în aceeași gospodărie, 
vi se cere, de asemenea, să vă raportați telefonic la oficiul regional de sănătate publică sau electronic, 
înregistrându-vă prin formularul eHranica și la furnizorul dvs. de asistență medicală (adică medicul de familie / 
pediatru) cu care aveți un contract. În timpul șederii dvs. pe teritoriul Republicii Slovace, trebuie să fiți în 
măsură să dovediți unui membru al Forței de Poliție a Republicii Slovace o confirmare a înregistrării 
menționate prin intermediul formularului eHranica . 
Începând cu data de 7 decembrie a.c., toate persoanele care locuiesc la o distanţă de maxim 30 km de punctul 
de trecere a frontierei slovace şi care sunt exceptate de la regimul aplicabil la frontieră (lucrătorii 
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transfrontalieri, elevii, sportivii, personalul medical, agricultorii etc.) trebuie să prezinte, la intrarea pe teritoriul 
Slovaciei, rezultatul negativ al unui test antigen nu mai vechi de 14 zile. Lucrătorii trebuie să dețină un 
formular completat și confirmat de angajator, care să ateste faptul că își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statului vecin. 
Restricțiile nu se aplică membrilor misiunilor diplomatice acreditate la Bratislava, precum și cetățenilor străini 
deținători de pașapoarte diplomatice care sosesc în Slovacia pentru întâlniri oficiale sau care se află în tranzit 
către alte state de destinație. 
Copiii cu vârsta mai mică de 7 ani nu trebuie să fie testați pentru infecția cu SARS-CoV-2 la sosirea în Slovacia 
dintr-un stat de risc, dacă nu au simptome specifice COVID-19. 
Excepții la intrare 
Dacă intrați pe teritoriul Republicii Slovace din țările Uniunii Europene în afara listei țărilor mai puțin 
riscante, Liechtenstein sau Elveția (și în ultimele 14 zile ați vizitat numai aceste țări) , atunci se 
aplică alternativa la obligațiile de mai sus de înregistrare și izolare la domiciliu - dovediți 
un rezultat negativ al testului RT-PCR pentru boala COVID-19 efectuat în laboratoare în afara teritoriului 
Republicii Slovace, nu mai vechi de 72 de ore, 
sau un rezultat negativ la testul antigenului pentru COVID-19 conform anexei nr. 5 , efectuate în laboratoare 
de pe teritoriul Austriei sau Cehiei, nu mai vechi de 72 de ore. 
  
Dacă aveți o reședință permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Slovace și sunteți cetățean al 
uneia dintre țările UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein sau Elveția și, în același  timp, nu mai mult de 3 
luni înainte de a intra în Slovacia, ați depășit COVID-19  și puteți la intrarea pe teritoriul Republicii 
Slovace, dovediți printr-o confirmare conform anexei nr. 3 la Decretul Oficiului de Sănătate Publică al 
Republicii Slovace. 
  
Informații cu privire la toate excepțiile  este dată în Decretul Biroului de Sănătate Publică al Republicii 
Slovace sau pe  site - ul korona.gov.sk . 
  
Întrebările privind măsurile de carantină și testarea pot fi trimise la adresa de e-mail a Oficiului de Sănătate 
Publică din Republica Slovacă: koronapodnety@uvzsr.sk 
  
Returnați formularul pe calea aerului 
Fiecare pasager care ajunge în Slovacia din orice țară trebuie să completeze  formularul de localizare a 
pasagerilor în sănătate publică . 
 
Unele companii aeriene pot solicita în prezent dovada unui test negativ pentru COVID-19 la întoarcerea 
acasă. Condiții referitoare la transportul de pasageri sunt responsabilitatea companiilor aeriene, prin 
urmare,  dporúčame întreba la compania aeriană cu privire la condițiile de îmbarcare și revenirea la 
Slovacia. 
  
 
Cetățenii Republicii Moldova  
Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu excepția celor care au 
domiciliul permanent, reședința temporară sau un alt tip de permis de ședere valabil în Slovacia. 
1. Cetățenii străini care sunt rude ale cetățenilor slovaci, adică soții/soțiile, copiii minori, părinții unui copil 
minor care intră în Republica Slovacă Copii minori, soții/soții nu trebuie să călătorească împreună cu cetățeanul 
străin; relația lor de familie este demonstrată prin prezentarea, de exemplu, a unui certificat de naștere sau a 
unui certificat de căsătorie (în cazul în care un resortisant străin nu poartă originalul, o copie standard a 
documentului este suficientă). Dacă documentul există numai într-o limbă străină, resortisanții străini trebuie să 
prevadă traducerea sa (o traducere neoficială este suficientă). La efectuarea verificării, resortisantul străin 
trebuie să prezinte originalul în limba străină și traducerea acestuia. 
2. Cetățenii străini care au o reședință valabilă pe teritoriul Republicii Slovace, în conformitate cu Legea nr. 
404/2011 privind reședința resortisanților străini, modificată și care se prezintă cu un permis de ședere valabil, 
un ID de ședere și un declarație care confirmă că rezidența lor a fost înregistrată. 
Pentru toate persoanele care, începând cu 9 noiembrie 2020, ora 7:00, intră pe teritoriul Republicii Slovace li se 
ordonă izolarea în carantină, care se încheie: 
 a) la primirea unui rezultat negativ al testului COVID-19, 
b ) în cursul izolării fără simptome prin încetarea obligației de izolare pentru persoanele care locuiesc în aceeași 
gospodărie, 
c) în cazul intrării pe teritoriul Republicii Slovace prin frontiera terestră cu Ucraina, condițiile menționate la 
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literele a) sau b) trebuie precedate de primirea unui rezultat negativ al unui test antigen pentru COVID-19 
efectuat de o persoană autorizată la trecerea frontierei între Republica Slovacă și Ucraina. 
Toate persoanele sunt obligate: 
- să se înregistreze pe site-ul https://korona.gov.sk/ehranica/#  cel târziu imediat după intrarea în Republica 
Slovacă; 
- să fie supus unui diagnostic de laborator al COVID-19 nu mai târziu decât în a cincea zi de izolare la 
domiciliu sau într-un loc de carantină. 
 
 
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 
Frontierele Slovaciei sunt deschise pentru transportul de persoane și de marfă. 
Transportul intern rutier și feroviar nu este afectat. 
Începând cu luna septembrie a.c., s-au reluat cursele aeriene în Slovacia, cu respectarea unor măsuri 
epidemiologice stricte. Fiecare pasager care soseşte în Slovacia trebuie să completeze un formular, care este 
accesibil pe pagina de internet a Ministerului slovac al Transporturilor şi Construcţiilor 
(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit). Unele companii de transport aerian pot stabili condiţii suplimentare. 
Este exceptat de la restricţiile menţionate anterior tranzitul autovehiculelor de marfă, pentru alimentare sau 
descărcare, autosanitare, vehicule funerare etc., cu utilizarea echipamentelor specifice de protecție și păstrarea 
condiţiilor de igienă. 
Poliția va efectua controale aleatorii privind respectarea obligațiilor care decurg din noul decret, cu precădere în 
perioadele de vârf în care frontiera este intens tranzitată. 
Amenda pentru nerespectarea măsurilor menționate în decretul Oficiului de Sănătate Publică este de până la 
1.659 euro, cu posibilitatea achitării pe loc a unei sume de până la 1.000 euro. 
 
 

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: 
 
Pentru informații oficiale privind măsurile restrictive pe plan intern în vigoare pe 
teritoriul Slovaciei, accesați pagina: 
https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019 
 

1. INFORMAȚII DE CONTACT: 
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria: 
austria.mfa.gov.md  
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