COVID-19 CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV
V OBCI
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI 31.10.-1.11.2020

Miesto testovania: dvor za obecným úradom
Dátum a čas testovania : sobota, 31.október 2020

nedeľa, 1.november 2020
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Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania 15-65 rokov: občiansky preukaz, preukaz poistenca
Občania 10-15 rokov: preukaz poistenca
Všetci občania: svoje telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácií spolu s OP
Pokyny k testovaniu:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov. Uprednostňovaní
budú tí, ktorí prídu podľa určeného harmonogramu.
SOBOTA, 31.10.2020
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NEDEĽA, 1.11.2020
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súp. čísla
1 - 36
súp. čísla
37 - 99
súp. čísla
100 - 130
súp. čísla
131 - 170
vyhradený čas pre zamestnancov
poľnohospodárskej firmy

súp. čísla
171 - 203
súp. čísla
204 - 225
súp. čísla
226 - 315
súp. čísla
316 - 364
súp. čísla
365 - 389
vyhradený čas pre obyvateľov bez súpisného čísla
a tých, ktorí nevedia prísť v uvedených časoch

Dodržiavaním vyššie uvedených časov predídete dlhej čakacej dobe. Tí,
ktorí sa nevedia zúčastniť testovania vo vyhradených časoch, môžu prísť
v nedeľu od 19:00 do 22:00 hod. Testovania sa zúčastňujú obyvatelia vo
veku 10 – 65 rokov!
Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 02/4590 1539.
Viac o testovaní nájdete aj na webovej stránke www.somzodpovedny.sk.

VSTUP na testovanie na dvore obecného úradu bude cez bránku od jazera. Pristupujte,
prosíme, v smere zelených šípok.
Aby sme predišli nežiaducim dopravným situáciám, žiadame Vás, aby ste prišli na odberné
miesto pešo. Ak už prídete autom, zaparkujte na vyhradenom mieste označenom na mape.

Ako prebieha testovanie
1. krok: REGISTRÁCIA
Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu
a dostanete pridelené číslo.
2. krok: TESTOVANIE
Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou
z nosohltanu. Predtým si treba odkašľať a vyfúkať nos.
3. krok: VYHODNOTENIE TESTU
Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného
a vydenzifikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút (cca 15min.)

4. krok: PREVZATIE VÝSLEDKU TESTU
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke
s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho
výsledku

