Celoplošné testovanie na COVID-19
v obci Chotča
Základné informácie k celoplošnému testovaniu na prítomnosť COVID-19 v našej obci
Priestory testovania sú už odsúhlasené.
Prvé testovanie sa uskutoční od 31.10. 2020 do 01.11.2020 v čase od 07:00 do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 22:00 hod.
Druhé pretestovanie bude pravdepodobne od 07.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 07:00 do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 22:00 hod..
Odporúča sa absolvovať obe testovania, t. j., aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.
Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa
spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter
z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru,
kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút.
Priebeh testovania:
Pri vstupe kde bude prebiehať odber si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na
vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa
občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár
potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka.
Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.
Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie
jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Osoba čaká na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom
priestore.
Odovzdanie výsledkov:
Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla
k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.
Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania
odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho
výsledku.
Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 – dňovej
karantény.
Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok
testovania.
Na odber budú ľudia prichádzať podľa plánu, ktorý pripravila obec podľa súpisných
čísel a určeného časového harmonogramu po dohode starostu s príslušníkmi ozbrojených

síl SR, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok
by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené 2m odstupy.
Časový harmonogram testovania dostane každá rodina v obálke do poštovej schránky,
prosíme vás o jeho presné dodržiavanie.
Na odberné miesto sa dostavte v predstihu asi 5-10 minút, aby nedochádzalo k zdržaniam
aj zbytočnému zhromažďovaniu ľudí.
Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte
neboli testované. Bude sa testovať v exteriéri pred Kultúrno - správnou budovou v obci Chotča.
Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný a vyznačený.
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča
sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom
prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci
onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.
Obyvatelia, ktorí sa v čase testovania nenachádzajú v mieste svojho bydliska napr.
z dôvodu dlhodobého výkonu práce v inom okrese nie sú povinní sa vracať na miesto
svojho trvalého pobytu, nakoľko im testovanie bude umožnené v najbližšom odberovom
mieste v rámci ich prechodného bydliska. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali
odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.
Výnimku z testovania majú policajti, hasiči a iní zamestnanci, ktorí sú súčasťou strategickej
infraštruktúry
Celý personál, ktorý sa zúčastní na vykonávaní celoplošného testovania bude pretestovaný pred
vykonaným testovaním a taktiež po vykonanom testovaní.
Testovanie prebehne za prísnych hygienických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel
bude dohliadať prítomný príslušník policajného zboru alebo príslušník ozbrojených síl.
Občanom žijúcim v zahraničí neodporúčame cestovať na Slovensko za účelom celoplošného
testovania. Vzťahujú sa na nich podmienky cestovania zo zahraničia na Slovensko stanovené
opatrením Hlavného hygienika z 01.10.2020.
Časový harmonogram testovania v obci Chotča : rodinný dom s. č.

.........................

Na odberné miesto a dobrovoľne testovanie sa dostavte v čase od .............

do ...............

Deň testovania :

Vladimír Čač
starosta obce Chotča

