Kedy JE potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
na cestu do a zo zamestnania,
na cestu na výkon podnikateľskej činnosti,
na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín,
do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, na poštu (vrátane
výdajného miesta zásielkovní a iných obchodov), do opravovne
obuvi a šatstva, do čistiarne odevov a záradkárstva,
na cestu do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel,
servisu telekomunikačnej techniky, cestu do služby technickej a
emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na
vydanie tachografických kariet,
na cestu na povolené hromadné podujatie,
na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť,
na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho
športu len mimo okresu bydliska,
na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej
školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského
zariadenia,
na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča, a
cestu späť,
na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý
sa nedá spraviť na diaľku,
na cestu na účely pracovného pohovoru, výberového konania,
prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej
obdobnej zmluvy a cestu späť

Kedy NIE JE potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
na cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo
zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok,
hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre
zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o
domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo
obdobného miesta od miesta bydliska,
na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19,
na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska,
a aj starostlivosť o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia,
na cestu do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu
späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o
jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu
ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba,
ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoba, ktorej zdravotný stav
neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo
diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu
dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského
zariadenia,
na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou,
ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v
súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci
striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s
dieťaťom po dohode rodičov,
na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko
postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti
1000 metrov od bydliska,
na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
na cestu na súdne pojednávanie,
na cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od
bydliska a cestu späť.

Testovať sa nemusia deti do 10 rokov a osoby nad 65 rokov,
pretože pre nich neplatí povinnosť preukázať sa negatívnym
testom na COVID-19 pri vstupe do aktuálne otvorených
prevádzok (obchody, knižnice, pošta a iné).
Pre aké ďalšie osoby (pri pohybe mimo svojej domácnosti)
nie je potrebný COVID test:
– osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho
prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
– osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
– osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19.
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