Informácie pre občanov obce k celoplošnému testovaniu
Celoplošné testovanie v našej obci prebehne v dňoch 31. 10. 2020 a 01. 11. 2020 v čase podľa
stanoveného harmonogramu: 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, 17.30 – 21.30 hod. O ďalšom kole
testovania sa rozhodne 02.11.2020
Priebeh testovania:
1. Po vstupe na odberné miesto si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na
mieste k dispozícii.
2. Registrácia - preukážete sa občianskym preukazom a kartičkou poistenca. Pracovník
vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo, ktoré
následne odovzdáte zdravotníkovi. Pri registrácii dostanete aj vreckovku, do ktorej si
odkašlete. Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete. Vreckovku
zahodíte do koša.
3. Testovanie - zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku
jemnou tyčinkou z nosohltanu.
4. Vyhodnotenie testu - po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do
vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko
minút.
5. Prevzatie testu - zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla na pracovisko, kde sa
preukážete občianskym preukazom a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s
certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a
pozitívneho výsledku.

Testovanie v našej obci prebehne podľa súpisných čísel.
Odberné miesto: Kultúrny dom v Laškovciach, Laškovce 36, 072 01 Pozdišovce
Na testovanie si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:
31.10.2020

od 07:00 hod do 12:00 hod číslo domu 1 až 13
od 13:00 hod do 17:00 hod číslo domu 14 až 27
od 17:30 hod do 22:00 hod číslo domu 28 až 52

1.11.2020 od od 07:00 hod do 12:00 hod číslo domu 53 až 84
od 13:00 hod do 17:00 hod číslo domu 85 až 88
od 17:30 hod do 22:00 hod číslo domu 89 až 116
s tým, že posledné stery sa budú vykonávať o 21.30 hod.

Každá domácnosť s trvalo žijúcimi občanmi obdrží do poštovej schránky presné inštrukcie
k testovaniu, v ktorých bude uvedený dátum a orientačný čas, kedy sa testovania môžete
zúčastniť.
Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme
predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas
nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.
Pri čakaní na vykonanie testu Vás žiadame o dodržiavanie odstupu v rade a dodržiavanie
platných hygienických opatrení,

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 056-6472204, 0911/434929,
0915/888570, 0910/962269 na ktorých si budete môcť overiť čakaciu dobu na
testovacom mieste.
Všetky informácie týkajúce sa celoplošného testovania sú prístupné na
stránke www.somzodpovedny.sk
O priebehu testovania v našej obci Vás budeme priebežne informovať na stránke obce a v
miestnom rozhlase.

