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SLOVAKKIA REISI- JA LIIKUMISPIIRANGUD 

- Piirid on suletud. Riiki lubatakse ainult Slovakkia kodanikke ning Slovakkia 

lühiajalise või alalise elamisloaga isikuid, Slovakkia kodanike lähisugulasi 

(abikaasa, alaealine laps, alaealise lapse vanem), välismaalaseid, kes töötavad 

Slovakkias ja peavad töö tõttu tihti  Slovakkiasse reisima (selle kinnituseks vajalik 

piiril esitada tööandja tõend) ning Slovakkiasse akrediteeritud diplomaatiliste 

esinduste töötajaid. Kohustuslik karantiin.   

- Alates 6. aprillist jõustusid Slovakkias mitmed täiendavad karantiini puudutavad 

isolatsioonimeetmed: 

o iga riiki siseneja pannakse Siseministeeriumi hallatavatesse ruumidesse 

isolatsiooni ning talt võetakse koroonatesti proov. Juhul, kui testi tulemus on 

negatiivne, saab is ik jätkata kohustusliku karantiiniga kodus. Sellisel isikul 

tuleb perearstile ja tööandjale teatada, et ta viibib COVID -19 tõttu karantiinis, 

perearst väljastab siis töövõimetuslehe;  

o kohustusest isolatsioon veeta Siseministeeriumi poolt ettenähtud ruumides  

on vabastatud üle 75 -aastased eakad, rasedad, piiratud liikumisvõimega 

isikud, vähi- jm raskelt krooniliselt haiged, toitumishäirete ja 

immuunpuudulikkuse all kannatavad isikud, psüühiliste häiretega inimesed, 

epileptikud ning mitmed teised teatud meditsi ininähtudega inimesed. Samuti 

Slovakkias asuvad välisriikide diplomaadid;  

o alaealised võivad isolatsiooni kodus veeta, olles seal 14 -päevases karantiinis, 

mis laieneb automaatselt ka teistele sama leibkonna liikmetele;  

Isolatsiooninõuet ei pea täitma:  

o r/v kaubavedusid tegevad rongi-, laeva- ja veokijuhid (nii läbisõidul kui 

kaupade maha- ja pealelaadimisel);  

o reisi-, tšarter- ja kaubalennukite meeskonnaliikmetele tingimusel, et nad 

püsivad kogu Slovakkias viibimise ajal ainult lennuki pardal;  

o päästebrigaadid/meditsiinipersonal patsiendi transportimisel;  

o piirist kuni 30 km kaugusel elavad ja üle piiri tööl käivad isikud, kel on 

tõendamiseks tööandja kirjalik kinnitus;   

o isikud, kes hooldavad naaberriikides oma pereliikmeid. Kui naaberriiki 

jäädakse kauemaks kui 24 tunniks, on vaja esitada COVID-19 negatiivse 

testi tulemus; 

o Slovakkia hooldus- ja tervishoiutöötajad, samuti põllumajanduses ja 

toidutööstuses töötavad hooajatöölised ning teadlased , kes töötavad 
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Tšehhis  või  Austrias, ei pea Slovakkiasse sisenemisel minema karantiini, 

kuid peavad piiril esitama välismaal töötamise kohta tööandja tõendi 

ning COVID-19 negatiivse testi tulemuse, mis pole vanem kui 96 tundi;   

o samasugune testitulemuse esitamise reegel kehtib ka üliõpilaste kohta, 

kes reisivad ülikoolidesse eksamite tegemise eesmärgil;  Slovakkia 

kodanike kodumaale repatrieerimisega seotud bussijuhid ja reisisaatjad;  

o isikud, kes tegelevad põlluharimisega Tšehhis, Poolas, Austrias või 

Ungaris kuni 10 km kaugusel S lovakkia piirist;  

o meditsiinivarustust ning doonorverd ja -organeid transportivad isikud;  

o rahvusvahelist matuseteenust pakkuvad ettevõtted põrmu 

transportimisel.  

- Slovakkia sisene ja Slovakkiat läbiv rahvusvaheline kaubavedu on lubatud.  

- Tavareisijaile on suletud kõik kolm rahvusvahelist lennujaama Bra tislavas, 

Košices ja Propadis.  

- Kogu Slovakkiat läbiv rahvusvaheline reisijatevedu (lennukid, bussid ja rongid) on 

peatatud. Veetransport jõgedel on lubatud tingimusel, et Slovakkia sadamates ei 

peatuta ega kuskil ei maabuta.  

- P iiriületuskorda on pikendatud kuni 27. maini. Lubatud piiriületuspunktide 

loetelu:   

             Austria 

Bratislava – Jarovce – Kittsee (kiirtee); Bratislava – Jarovce - Kittsee (vana 

tee); Bratislava – Petržalka – Berg; Moravský Svätý Ján - Hohenau 

  Ungari 

Bratislava Čunovo – Rajka (kiirtee); Medveďov – Vámosszabadi; Komárno 

– Komárom; Štúrovo – Esztergom; Šahy – Parassapuszta; Slovenské 

Ďarmoty – Balassagyarmat; Šiatorská Bukovinka – Salgótarján; Kráľ – 

Bánréve; Milhosť – Tornyosnémeti (tee I/17); Milhosť – Tornyosnémeti 

cesta (tee R4); Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  

Tšehhi  

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova; Makov – Bílá-Bumbálka; Horné Srnie –  

Brumov-Bylnice; Drietoma – Starý Hrozenkov; Moravské Lieskové – Strání; 

Lysá pod Makytou – Střelná; Vrbovce – Velká nad Veličkou; Brodské – 

Břeclav (kiirtee); Holíč – Hodonín; Skalica – Sudoměřice  

Poola 

Trstená – Chyžné; Vyšný Komárnik – Barwinek  
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- Võimalik on taotleda eriluba organiseeritud transiiti läbivatele isikutele, kes 

eelpool nimetatud erandite alla ei kuulu ning kellel on m õjuv põhjus riiki 

sisenemiseks või läbimiseks. Arvestada tuleb, et  taotlus tuleb Slovakkia 

ametkondadele saata läbi Eesti Saatkonna hiljemalt kolm tööpäeva enne transiidi 

toimumist. Seega palume võtta eriloa väljastamise küsimuses saatkonnaga 

võimalikult aegsasti ühendust. Juhul, kui Slovakkia vastavad ametkonnad 

väljastavad eriloa, tuleb see riiki sisenemisel ette näidata.   

- Juhul, kui välismaalase Slovakkias viibimise lõpptähtaeg saabub eriolukorra ajal 

või 1 kuu jooksul peale eriolukorra lõppu, pikeneb riigis viibimise tähtaeg  

automaatselt eriolukorra lõpukuupäevast arvestades 2 kuu võrra.  Juhul, kui 

kolmanda riigi kodanik saabus S lovakkiasse viisa alusel, mille kehtivus lõpeb 

eriolukorra ajal, siis tema viisa kehtivus pikeneb 1 kuu võrra alates erioluk orra 

lõppemisest;  

- Riigisisene ühistransport  toimib suures ulatuses pühadeaegse graafiku alusel.  

- Avalikus ruumis on kaitsemaskide kandmise kohustus.  

 

Kindlasti soovitame reisi planeerides tutvuda Slovakkia ametiasutuste vastavate 

kodulehtedega kõige kaasajastatuma info saamiseks:  

Reisiinfo - Slovakkia Välisministeerium   

Üldine koroonat puudutav info  

 

 Terviseprobleemide ilmnedes soovitame helistada üldisel hädaabinumbril 112 

Üldine koroonaviiruse infotelefon 0800 221 234 

  

  

 

https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
https://korona.gov.sk/en/

