Informácie o testovaní na COVID-19
v obci Petrova Ves
Termín testovania:

31. 10. 2020 – 01. 11. 2020 (sobota – nedeľa)

Odberné miesto:

KULTÚRNY DOM PETROVA VES

Čas:

7.00 hod – 22.00 hod (posledný odber o 21.30 hod)

Doporučený harmonogram príchodu občanov na odberné miesto podľa začiatočného
písmena priezviska:
7.00 - 9.00 9.00 - 11.00 11.00 - 12.00

A, B,
C, D

E, F, G,
H, CH, I

Prestávka na
obed
12.00 - 12.45

J

-

12.45 - 14.30 14.30 - 16.30

K

L, M, N

16.30 - 18.00

O, P

Prestávka
na večeru 18.30 - 21.30
18.00 - 18.30

-

R, S, T,
U, V, Z

* v prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, napr. z dôvodu práce, stráženia detí a pod. môžete
prísť na testovanie i v iný čas
* dodržujte prosím prestávku na obed a večeru

Príchod na odberné miesto:

zo spodnej cesty od autobusovej zástavky

Východ z odberného miesta:

k vrchnej ceste smerom k pošte

Čím sa preukážem:

Pokyny:

občania od 15 rokov – občiansky preukaz/cestovný pas
občania do 15 rokov – kartička poistenca

1. Počas čakania v rade na testovanie dodržujte odstupy.
2. Počas celej doby majte prekryté horné dýchacie cesty, pokiaľ
Vás zdravotník nevyzve na ich odkrytie.
3. Pred vstupom na odberné miesto si vydezinfikujte ruky.

Kto by sa mal testovať:
Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre
všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz
vychádzania.
Zákaz vychádzania pre nich prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného
testovanie s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR
testu (s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00) alebo v prípade ukončenia zákazu
vychádzania na celom Slovensku.
Testovanie

sa neodporúča

osobám

so

zdravotným

či

iným

obmedzením,

prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene
zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však
udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu
vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.
Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im
znemožňuje absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať
lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.
Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na mieste pomoc svojho
opatrovateľa

a rovnako

prítomných

príslušníkov

policajného

zboru

alebo

ozbrojených síl.
Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu
pasom.
Povinnosť absolvovať testovanie neplatí pre osoby, ktoré boli v posledných 90dňoch pozitívne testované na Covid-19. Výnimku majú tiež osoby, ktoré sa budú
môcť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý obdržali 30. októbra
2020 (piatok) o 8:00 a neskôr.

