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TESTOVANIE COVID 19  

Testovanie sa spusti v sobotu 31. 10. 2020 o 7:00 hodine ráno. V tento deň sa prioritne budú testovať 
občania obce Košarovce. V nedeľu sa budú testovať občania obce Nižná Sitnica a Jankovce. 

Testovanie sa zrealizuje na verejnom priestranstve, multifunkčnej ploche pri kultúrnom dome, aby sa 
predišlo možnému šíreniu nákazy vo vnútorných priestoroch. 

Predpokladané spustenie testovania:  7:00 ráno 

Predpokladané ukončenie testovania: 22:00 večer 

Zhromažďovanie občanov sa bude realizovať postupne podľa čísiel domu: 

 

SKUPINA 1 8:00 – 9:00 ČD  1 – 18  SKUPINA 2 9:00 – 10:00 ČD  20 – 44 

SKUPINA 3 10:00 – 11:00 ČD  45 – 90  SKUPINA 4 11:00 – 12:00 ČD 91 – 105   

 

12:00 – 13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 

 

SKUPINA 5 13:00 – 14:00 ČD 106 – 132  SKUPINA 6 14:00 – 15:00 ČD 133 – 161 

SKUPINA 7 15:00 – 16:00 ČD 162 – 189  SKUPINA 8 16:00 – 17:00 ČD 190 – 199 

SKUPINA 9 17:00 – 18:00 ČD 200 – 217  OSTATNÍ  18:00 – 22:00  
 

Odhadujeme, že za normálnych okolností sa za 1 hodinu otestuje 30 osôb. Kto sa neotestuje v stanovenom 
termíne, bude môcť sa testovať v čase od 18:00 do 22:00.  

Organizačné pokyny 
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ZÓNA testovania predstavuje okolie pri multifunkčnej ploche, ktoré bude ohraničené výstražnou páskou. 
Pohyb za výstražnou pásku bude obmedzený, prípadne bude možný len v tom prípade ak danú osobu(y) 
k tomu vyzve jeden z príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( pr. potreba ísť na WC do 
kultúrneho domu ). Do testovacej zóny bude možné vstupovať dvomi označenými vstupmi ( č.1 a č.2 ), 
ktoré budú pod dohľadom dvoch označených dobrovoľných pracovníkov obce. Do ZÓNY testovania budú 
osoby vstupovať len za prísnych hygienických opatrení. Povinné budú ochranné rúška, odporúčajú sa 
rukavice a dôraznou povinnosťou všetkých osôb v ZÓNE testovania je dodržiavanie 2m odstupov. Kto sa 
nebude riadiť týmito pokynmi bude zo ZÓNY testovania vykázaný príslušníkom policajného zboru 
Slovenskej republiky! Úlohou týchto prísnych opatrení je zamedziť možnému šíreniu nákazy. Každý 
záujemca o testovanie vo veku od 15 – 65 rokov musí mať so sebou občiansky preukaz, vo veku do 15 
rokov kartičku poistenca! Vo vlastnom záujme všetkých čakajúcich v zóne testovania je mať teplé 
oblečenie. Je potrebné sa pripraviť na možné nepriaznivé poveternostné podmienky.   

ODBERNÉ miesto bude pozostávať z viacero stanovísk ( 1 – 5 ), rozložených na multifunkčnej ploche po 
ktorých sa bude každý pohybovať podľa pokynov personálu. Do odberného miesta vždy vstupuje len jedná 
osoba s pripraveným občianskym preukazom a zdravotnou kartičkou. Na odbernom mieste sa vyhnite 
akémukoľvek fyzickému kontaktu s personálom, stanmi, stolmi, odpadkovými košmi a inými predmetmi na 
odbernom mieste!       

ST1 – ( stanovisko 1 ), v ktorom sa každý záujemca o testovanie preukáže dokladom totožnosti 
a zaregistruje sa. 

ST2 – ( stanovisko 2 ), v ktorom sa každý záujemca o testovanie vysmrká a odkašle si do servítky. 

ST3 – ( stanovisko 3 ), v ktorom sa každý záujemca o testovanie podrobí testovaniu. 

ST4 – ( stanovisko 4 ), v ktorom každý testovaný čaká ( 10 – 15 min. ) na výsledok testu. 

ST5 – ( stanovisko 5 ), v ktorom každý testovaný obdrží výsledok testu a certifikát. 
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VÝCHOD zo zóny testovania bude vyznačený ceduľou, zároveň každého otestovaného k nemu navedie 
zdravotnícky personál po absolvovaní všetkých potrebných úkonov testovania. Po opustení zóny 
testovania odporúčame všetkým otestovaným s negatívnym, či pozitívnym výsledkom, aby sa vyhli 
fyzickému kontaktu s prichádzajúcimi osobami na testovanie! Každého pozitívne testovaného zdravotnícky 
personál poučí ako sa zachovať počas absolvovaní povinnej 10 dňovej karantény. 

PARKOVANIE pre tých, ktorí budú používať dopravné prostriedky, bude zabezpečené pri dome nádeje, 
potravinách POSTAP s.r.o. a pri pohostinstve SABA. Parkovanie v areály základnej školy bude 
sprístupnené len zdravotníckemu personálu, armáde a polícii. 

 

                  

  

 

 

 

 


