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Vec 

Usmernenie Okresného úrad Kežmarok vo veci vydávania Ag samotestov k zabráneniu 

možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktorí už poskytujú ubytovanie 

ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine na území okresu Kežmarok - zaslanie 

 

     Vzhľadom na možné zabránenie šírenia nákazy COVID-19 v ubytovacích zariadeniach, 

v súkromných príbytkoch a ďalších zariadeniach v mestách a obciach na území okresu 

Kežmarok, ktorí sa rozhodli pomôcť a už poskytujú nepretržite ubytovanie odídencov z Ukrajiny 

(ľuďom v núdzi), ako aj pre vlastnú ochranu vydávame toto usmernenie vo veci zjednotenia 

postupu k vydávaniu Ag samotestov prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok, odboru 

krízového riadenia. Podmienkou získania samotestov je poskytovanie ubytovacích kapacít. 

 

     Podkladom sú odporúčania Ministerstva zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR 

uverejnené na web stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-covid-testovanie 

v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, z ktorých 

vyplývajú možnosti pridelenia antigénových testov na samotestovanie pre tieto skupiny : 

1. V prípade, že počet ubytovaných vojnových utečencov v zariadení je 10 a viac, 

ubytovacie zariadenie má možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty pre nich na 

príslušnom okresnom úrade. 

2. Starostovia obcí majú možnosť vyzdvihnúť si Ag samotesty na príslušnom okresnom 

úrade pre potreby obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom. 

3. Súkromné osoby/obyvatelia obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, si 

môžu  vyzdvihnúť  Ag samotesty pre nich na obecnom úrade. 

 

     K dispozícii bude pre jednu ubytovanú osobu 1 antigénový samotest pri vstupe/prvom 

príchode do ubytovacieho zariadenia a 1 antigénový samotest pri výstupe z ubytovacieho 

zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že jednej osobe budú celkovo poskytnuté 2 antigénové 

samotesty. Odporúča sa otestovať deti od školského veku 6 rokov. 
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     Zároveň Vám dávame do pozornosti za účelom ďalšieho zlepšenia informovanosti 

prichádzajúcich vojnových utečencov z Ukrajiny prosbu migračného informačného centra 

Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IMO) pre ubytovateľov (ubytovacie zariadenia .... ) 

k informácii o službe pre poskytnutie bezplatného právneho poradenstva a asistenciu pre 

cudzincov z krajín EÚ v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného 

návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho 

zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva 

a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.  

Jedná sa o kontakty:  https://www.mic.iom.sk/sk/kontakt-info.html 

Bratislava 

PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 

Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023 

Fax: +421 2 5263 0093 

Skype: micconsultant (voice calls only) 

Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only) 

Email: mic@iom.int 

  

Košice 

PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 

Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) 

+421 55 625 8662 
Fax: +421 55 699 8499 

Email: mic@iom.int 

 

a letáky - https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/brozury-a-letaky/itemlist/category/50-letaky.html , 

ktoré by boli k dispozícii v každom ubytovacom zariadení a to vylepením na chodbách 

a podobne. Tieto služby IOM momentálne poskytuje aj priamo na slovensko-ukrajinských 

hraniciach. Bližšie na web stránke :  https://www.mic.iom.sk/sk/ 
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