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V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na 
súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický 
pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady 
do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní 
ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, 
šál, šatka, atď.),
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z 
verejne prístupnej časti kostola
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto
zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V 
tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

A Közegészségügyi Hivatal iránymutatása a szentmisékkel és a templomok nyitvatartásával 
kapcsolatban

2020. április 6.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatal értesít, hogy a közelgő húsvéti ünnepekre való 
tekintettel, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által 2020. 03. 23-án kiadott, 
OLP/2731/2020 sz. a nyilvános istentiszteletek tilalmáról szóló intézkedése továbbra is hatályban 
marad. A magán istentiszteleten részt vehet a pap és a szükséges személyzet, esetleg a technikus, aki
biztosítja az élő közvetítést. A papok továbbra is vállalhatnak magán eskettetést a templomokban és 
biztosíthatják az internetes közvetítést a hívők részére. A magán istentiszteletek során más személy 
nem léphet a templomban.

Az istentiszteleten kívül a templomok nyitva lehetnek, de szükséges biztosítani, hogy

- a templomban kötelező eltakarni a felső légutakat (pl. arcmaszk, sál, kendő viselése)
- kötelező a templomba lépők részére a kézfertőtlenítés vagy a kesztyű viselése,
- a személyeknek kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól (kivétel a közeli rokonok),
- a templomban egyszerre 25 négyzetméteren belül csak egy személy tartózkodhat,
- fokozott fertőtlenítés, különös tekintettel az olyan felületekre, amelyeket a személyek 
megérinthetnek, talajt, tárgyakat, kilincset.



Fontos, hogy minden személy a magatartásával hozzájáruljon ahhoz, hogy minél jobban tudjuk 
kezelni e különleges helyzetet, hogy ne terjesszük tovább a fertőzést és ne veszélyeztessük az 
emberek egészségét. Ezért szükséges jelen iránymutatást elfogadni és betartani.


