
Čo musíte vedieť?
•  Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 
    desať rokov.
•  Osoby nad 65 rokov a obyvatelia so zníženou mobilitou či zdravotnými 
    a inými obmedzeniami, môžu namiesto testovania zvážiť domácu karanténu.
•  Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 
    08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého 
    bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta 
    zriadené vo Vašom meste alebo obci.
•  Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. 
    Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
•  Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú      
    dezinfikované pred, počas, aj po testovaní.
•  Testujúci personál bude vopred testovaný.
•  Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
•  Pred odberom sa preukážete dokladom totožnosti.
•  V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do domácej 10-dňovej karantény. 
    O výsledku testu informujte všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 
    a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali 
    lokálne testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky 
    korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej     
    karantény až do výsledku negatívneho testu.

23. – 25. októbra 2020 (piatok-nedeľa) 

prebehne prvé lokálne testovanie v okresoch Dolný Kubín, 
Námestovo, Tvrdošín a Bardejov

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!



KROK 1.
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. 
Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

KROK 2.
Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete 

občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný 
na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo.

KROK 3. 
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám 

odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

KROK 4.
Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom, 

vydezinfikovanom priestore.

KROK 5.
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, 
po opätovnom predložení občianskeho preukazu Vám vypíše 

certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. V zatvorenej 
obálke budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade 

negatívneho a pozitívneho výsledku.

KROK 6.
Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho 

výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Ako prebehne testovanie?
jednotlivé kroky ktoré absolvujete

viac info na: 
www.somzodpovedny.sk

www.korona.gov.sk


