Plošné testovanie na COVID 19 V Sady nad Torysou
Vážení obyvatelia,
v dňoch 31.10.2020 (sobota) a 01.11.2020 (nedeľa) bude v obci prebiehať testovanie obyvateľov
na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Prosíme, aby ste rešpektovali 2-metrové rozostupy a dodržiavali všetky protiepidemiologické
opatrenia. Rovnako prosíme, aby ste mali správne nasadené rúškav záujme vašej vlastnej
bezpečnosti a bezpečnosti vašich najbližších.

Testovanie prebehne v časoch:
•
•
•

od 07:00 h do 12:00 h (posledný odber 11:40 h)
od 13:00 h do 17:00 h (posledný odber 16:40 h)
od 18:00 h do 22:00 h (posledný odber 21:30 h)

Poradie nebude určené podľa abecedy, ani podľa ulíc.

Kam sa môžem ísť otestovať?
Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste, nerozhoduje trvalý pobyt.
Odberné miesto č. 1 – Sady nad Torysou – časť Byster – malá sála kultúrneho domu.
Odberné miesto č. 2 – Sady nad Torysou – časť Zdoba – areál základnej školy.
Aby sme zabezpečili plynulosť testovania, tak občania budú mať na obedných miestach v sobotu
(31.10.2020) k dispozícii 2 testovacie tímy a v nedeľu (01.11.2020) k dispozícii 1 testovací tím.
Žiadame preto občanov, aby sa prednostne zúčastnili testovania v sobotu (31.10.2020).

Čo je dôležité vedieť?
•
•

•
•
•
•
•

testovanie je dobrovoľné
neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich
domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými
obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu
imobilní občania, ktorí sa nevedia dostaviť na odberné miesto testovaní nebudú
testovanie sa netýka ani detí do 10 rokov
maloletí občania prídu so svojimi zákonnými zástupcami, ktorí za nich preberú výsledok
testovania /je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca/
ľudia s pozitívnym výsledkom testu musia ísť do domácej karantény alebo hotelových
zariadení na to určených, poskytujúcich ubytovanie
certifikát s negatívnym výsledkom musia ľudia nosiť pri sebe, a tým pádom sa môžu
vyhnúť zákazu vychádzania

Kde nájdem viac informácii?
Viac informácii sa dozviete na webe https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-na-covid-19/,
www.somzodpovedny.sk,prípadne na webe Ministerstva obrany spolocnazodpovednost.mil.sk.

