COVID-19 ORSZÁGOS TESZTELÉS
EGYHÁZFA 2020. 10. 31- 11. 1.

Helyszín: községi hivatal udvara
Tesztelés időpontja: szombat, 2020. október 31.
vasárnap, 2020. november 1.
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Mit kell hozni a teszteléshez:
15 – 65 év között: személyi igazolvány, egészségbiztosítási kártya
10 – 15 év között: egészségbiztosítási kártya
Mindenki számára: a regisztrációnál szükséges bejelenteni a személyi igazolványon
kívül a telefonszámot is
Tesztelési utasítások:
Kérjük a lakosokat, hogy a következő házszám szerinti sorrendben érkezzenek.
Előnyben részesülnek azok, akik a megadott menetrend szerint érkeznek.
SZOMBAT, 2020.10.31
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VASÁRNAP, 2020.11.1
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1 - 36
házszám
37 - 99
házszám
100 - 130
házszám
131 - 170
házszám
fenntartott időpont a helyi mezőgazdasági
társaság alkalmazottai számára

171 - 203
házszám
204 - 225
házszám
226 - 315
házszám
316 - 364
házszám
365 - 389
házszám
fenntartott időpont azoknak, akiknek nincs házszámuk
vagy nem tudnak részt venni a megadott időpontban

A fenti időpontok betartásával elkerülhetjük a hosszú várakozási időt.
Azok, akik nem tudnak részt venni a tesztelésen a megadott időpontokban,
jöhetnek vasárnap az esti időben. A tesztelésen 10-65 év közötti lakosaink
vehetnének részt!

A tesztelés alatt mindkét nap elérhető lesz a 02/4590 1539 telefonszám. További
információkat a tesztelésről a www.somzodpovedny.sk weboldalon találhatnak.

BEJÁRAT a tesztelésre a községi hivatal udvarán a hátsó kapun keresztül, a tó felől lesz.
Kérjük, a zöld nyilak irányában érkezzenek.
A kellemetlen közlekedési helyzetek elkerülése érdekében kérjük Önöket, hogy gyalog
érkezzenek a gyűjtőhelyre. Ha mégis autóval érkeznének, parkoljanak a térképen kijelölt,
arra fenntartott helyen.

A tesztelés folyamata
1. lépés: REGISZTRÁCIÓ
Azonosítsa magát személyi igazolvánnyal, az alkalmazott kitölti a regisztrációhoz szükséges
űrlapot, és megkapja a kijelölt sorszámot.
2. lépés: TESZTELÉS
Az egészségügyi személyzet felkéri, hogy fedje fel az orrát és a száját, és mintát vesz az
orrából.
3. lépés: A TESZT KIÉRTÉKELÉSE
A teszt elvégzése után visszahelyezi a szájmaszkot, és egy fenntartott területre lesz irányítva,
ahol megvárrja a teszt eredményét ( kb. 15 perc)

4. lépés: TESZT EREDMÉNYÉNEK ÁTVÉTELE
Az egészségügyi munkás kihívja önt a sorszám szerint, és kiírja az igazolványt. Bezárt
borítékba az igazolvánnyal együtt megkapja a következő információkat, hogy mi a teendő
negatív vagy pozitív eredmény esetén.

