
Vážení občania,  

vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu na Slovensku, vláda SR rozhodla 

o celoplošnom testovaní občanom na COVID-19. Testovanie je dobrovoľné a odporúčané pre 

osoby od 10 do 65 rokov. Testovanie sa v našej obci uskutoční v sobotu 21. novembra 

a v nedeľu 22. novembra od 8,00 h. - 20,00 h., v sále kultúrneho domu. Do domových 

schránok Vám bol rozoslaný leták s informáciami a organizáciou testovania pre 1. kolo 

testovania. Keďže sa zmenil čas testovania pre oba dni od 8,00 h. - 20,00 h., časový 

harmonogram pre 3. kolo testovania je len orientačný.  

 

Testovací deň bude prebiehať nasledovne: 

 

Občania stoja pred odberným miestom v 2 - metrových odstupoch s prekrytím tváre rúškom. 

Vstup je regulovaný príslušníkom policajného zboru, ktorý dohliada na verejný poriadok 

a zároveň vyzýva občanov ku vstupu na odberné miesto. Občania si pred vstupom prečítajú 

informačný leták. 

Po vstupe na odberné miesto si vydenzifikujú ruky a pristúpia k registrácii 

k administratívnemu pracovníkovi. 

Administratívny pracovník si od nich vypýta občiansky preukaz, ktorý si občan drží v ruke 

a následne z neho zapisuje potrebné údaje do určeného formulára spolu s telefónnym číslom. 

Každému občanovi bude pridelené identifikačné číslo - dva ústrižky. Následne občan dostane 

papierovú vreckovku, aby si do nej vyfúkal nos a odkašľal si. 

Po skončení tohto úkonu si občan opäť vydenzifikuje ruky a odovzdá jeden ústrižok 

identifikačného čísla zdravotníkovi na odbernom mieste. Pristupuje k ďalšiemu 

zdravotníkovi, ktorý ho vyzve, aby si sňal z tváre rúško a vykoná mu samotný odber z nosa. 

Po odbere vzorky si občan opäť nasadí na tvár rúško a presunie sa do čakacej miestnosti. Jeho 

presun reguluje  profesionálny vojak. Medzitým zdravotnícky personál vykonáva všetky 

úkony potrebné na testovanie vzorky, ktoré trvá 15 - 30 minút. Občan čaká na výsledok.  

Po vyhodnotení výsledkov testu zdravotník vyzve občana podľa identifikačného čísla, aby sa 

opäť preukázal občianskym preukazom. Vypíše mu zdravotnícky certifikát spolu 

s výsledkom testu a podá ho občanovi. 

Občan so zdravotníckym certifikátom opúšťa  testovacie miesto. 

 

Vážení občania, žiadame  Vás o trpezlivosť a tolerantnosť a veríme, že spoločným úsilím sa 

nám podarí zvládnuť túto náročnú situáciu. 

Za porozumenie Vám ďakujeme. 


