Celoplošné testovanie obyvateľov v obci:

Ľubiša.
Miesto testovania: Obecný úrad Ľubiša
Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020
Čas testovania:

07:00 hod – 12:00 hod
12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 17:00 hod
17:00 hod – 17:30 hod prestávka
17:30 hod – 22:00 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky

preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne
číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )
POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:
- Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú
na mieste k dispozícii.
ADMINISTRATÍVA
- Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa
preukážete občianskym preukazom, prípadne kartičkou poistenca
- Po registrácii dostanete pridelené identifikačné číslo a vreckovku.
- Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos, odkašlete a vreckovku zahodíte.
ODBER
- Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
- Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
ČAKANIE NA VÝSLEDKY
- Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore, prípadne vonku –
podľa usmernenia pracovníkov
ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
- Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
- Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,
- Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu,
- Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v
prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
- Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10dňovej karantény.

Odporúčania k organizácii testovania:
Pre obyvateľov Veľopolia bol vyhradený čas :
Sobota: 31.10.2020 13:00 – 16:00 hod.
Nedeľa: 1.11.2020 13:00 – 16:00 hod.
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:
Sobota: 31.10.2020

13.00 – 14.00 hod. – čísla domov od 1 do 21
14.00 – 15.00 hod. – čísla domov od 22 do 31
+ č.d 114,125,
+č.d. 112,113, 117,118,119,144
(ulica k cintorínu)
15.00 – 16.00 hod. – čísla domov od 32 do 53
+ č.d. 122,115,111,125

Nedeľa: 1.11.2020

13.00 – 14.00 hod. – čísla domov od 54 do 66
+ č.d.124,120
14.00 – 15.00 hod. – čísla domov od 67 do 90
+ č.d 116
15.00 – 16.00 hod. – čísla domov od 91 do 110

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť
dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje, môžete prísť
na testovanie v čase od 7:00 – 8:00 hod. ráno, alebo od 21:00 do 22:00 hod. Na tieto časy nie
je žiadny rozpis. Prípadne môžete prísť aj v iný čas.
Uvedené informácie budú zverejnené na úradnej tabuli, na webovej stránke obce.

Ďakujeme za porozumenie.

