Samotné testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v Košolnej nasledovne:
Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste.
Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazom,
kartičkou poistenca (deti od 0 r. do 15 r.). 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. Zdravotníkovi osoba odovzdá
pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.
Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Odovzdanie výsledkov:
Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba
predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. 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.
Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú
zabezpečené rozstupy.
Odporúčané časové pásma:
Od 07:00 do 10:00 – RIZIKOVÉ SKUPINY (ZŤP, tehotné ženy, osoby nad 65 rokov, cudzí a pod.)
Od 10:00 do 12:00 – Ulica “Na Záhumní” (Od obecného úradu po Kríž) + Podbor + Domovina
Od 12:00 do 13:00 – prestávka na obed + dezinfekcia priestorov
Od 13:00 do 15:30 – “Panšula” + bytové domy (okrem s. č. 204)
Od 15:30 do 17:00 – “Dolný koniec” (od Kostola po cintorín) + bytový dom s. č. 204
Od 17:00 do 19:00 – “Horný koniec” (od Kostola po Kaplnku) + Habánsky dvor + Vŕšok
Od 19:00 do 21:30 – Ulica “Pod Družstvom” + Ulica “K ihrisku” + Ulica “Nad ihrisko”

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie odporúčaného časového pásma z dôvodu zamedzenia šírenia
nákazy a rovnako z dôvodu predídenia dlhého čakania na odbery.
V prípade, ak Vám uvedený termín z pracovných či iných výnimočných dôvodov nevyhovuje, môžete
sa otestovať aj mimo odporúčaného časového pásma.. So sebou je potrebné si priniesť občiansky
preukaz a deti od 0 r. do 15 r. kartičku poistenca.
Odporúča sa absolvovať obe testovania, t. j. aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.
Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov polície, príslušníkov armády a organizátorov.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť.

