Celoplošné testovanie v obci Telgárt
Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 do 20:00,
Prestávky: od 12:00 do 12:45, od 17:00 do 17:30
Odberné miesta:
1. PRIESTOR KULTÚRNEHO DOMU Telgárt č. 481
2. MOBILNÉ ODBERNÉ MIESTO Komunitné centrum Telgárt č. 488
(o otvorení mobilného OM budeme informovať miestnym rozhlasom)

Odporúčame obyvateľom prichádzať na testovanie tak ako v prvom kole. Testovanie bude
prebiehať rovnako počas dvoch dní a to v sobotu a nedeľu. V priebehu dní počas testovania
budeme prostredníctvom miestneho rozhlasu informovať o voľnej kapacite odberného
miesta.













Testovanie v druhom kole v termíne 7. – 8. novembra 2020 bude určené pre všetky
osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s
pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7% a viac, alebo ktoré potrebujú
navštíviť tieto okresy v termíne 9. – 14. novembra 2020. Nerozhoduje trvalý pobyt.
Testovania by sa mali zúčastniť aj cudzinci v identifikovaných okresoch, ktorí sa
preukážu pasom. V prípade neúčasti pre nich rovnako bude platiť zákaz vychádzania v
týchto okresoch.
Výnimku zo zákazu vychádzania v týchto okresoch budú mať osoby s negatívnym
výsledkom antigénového testu, ktorý získajú 6. – 8. novembra 2020 počas druhého
kola testovania v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ alebo držitelia RT-PCR testov
s negatívnym výsledkom, ktoré budú realizované v termíne od 7. novembra 2020.
Výnimku v týchto okresoch majú aj osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú
o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, aj osoby, ktoré sa preukážu, že im
bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra
2020.
Výnimka platí aj pre osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť testovania, pretože mali v
dňoch 7. – 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo
nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre
deti a dorast a teda sa nemuseli podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe
nariadeného karanténneho opatrenia.
Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného
zboru SR a Ozbrojených síl SR.
Testujúci personál bude vopred testovaný.
Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE
1. DEZINFEKCIA
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na
mieste k dispozícii.
2. ADMINISTRATÍVA
Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa
preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.
3. ODBER
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
4. ČAKANIE NA VÝSLEDKY
Na výsledky počkáte vo vyhradenom priestore.
5. ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v
prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej
karantény.

