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

07. 11. 2020 – 08. 11. 2020 (sobota – nedeľa)

Odberné miesto:

KULTÚRNY DOM PETROVA VES

Čas:

8.00 hod – 20.00 hod (posledný odber o 20.00 hod)

Odporučený harmonogram príchodu
začiatočného písmena priezviska:
8.00 - 9.00 9.30 - 11.00 11.00 - 12.00

A, B,
C, D

E, F, G,
H, CH, I

Prestávka na
obed
12.00 - 12.45

J

-

občanov

na

12.45 - 14.30 14.30 - 16.00

K

L, M, N

odberné

16.00 - 17.00

O, P

miesto

podľa

Prestávka
na večeru 17.30 - 20.00
17.00 - 17.30

-

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.

PRE KOHO JE URČENÉ DRUHÉ KOLO TESTOVANIA?
Testovanie v druhom kole 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 9.11. 2020 - 14. 11. 2020. Nerozhoduje trvalý pobyt.
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 z testovania v týchto okresoch majú osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje
absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie
COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu
autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo
transplantácii).
Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí sa preukážu pasom.
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 svojím všeobecným
lekárom alebo lekárom pre deti a dorast a teda sa nemuseli podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe
nariadeného karanténneho opatrenia.

ABSOLVOVAŤ TESTOVANIE V DRUHOM KOLE NEPLATÍ PRE OSOBY , AK:


má menej ako 10 rokov,



sa vie preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 07. novembra 2020 a neskôr;



jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,



komu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,



komu bola diagnostikovaná závažná porucha autistického spektra,



má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,



je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo je v onkologickej
liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika
z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr.
onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,



v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár (alebo
bol pozitívne testovaný v celoplošnom testovaní od 31. 10. 2020 – 01. 11. 2020).

Podrobnejšie informácie: www.somzodpovedny.sk

