
 

TESTOVANIE NA COVID-19 

OBEC POLIANKA, 7.11.2020, futbalové ihrisko 

 

ČASŤ OBCE: 

Španková  
Podlipovec 
Havlová 
u Sládkov 
Diely 

Doliny PRESTÁVKA Dolná 
Polianka 

Ulica  
Járky 
u Talčíkov 
u Remenárov 

PRESTÁVKA Horná 
Polianka 
u Dingov 

 

ČAS PRÍCHODU NA ODBERNÉ MIESTO: 

8:00 - 11:00 11:00 - 
12:00 

12:00 - 12:45 12:45 - 
15:00 

15:00 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 
20:00 * 

*posledný odber sa uskutoční o pol 8. 

POSTUP TESTOVANIA: 

1. Testovanie v našej obci bude prebiehať na futbalovom ihrisku. Po príchode na parkovisko vás 

usmerní príslušník policajného zboru, ktorý vám dá pokyn, aby ste sa presunuli k registrácii. Tu 

ukážete občiansky preukaz administratívnemu pracovníkovi, aby si odpísal Vaše údaje a telefónne 

číslo. Deti sa preukazujú zdravotným preukazom. Preukaz nepodávate pracovníkovi, nechávate si 

ho v ruke po celý čas. Pracovník vám odovzdá identifikačné číslo na dvoch ústrižkoch a podá vám 

papierovú vreckovku na vysmrkanie nosa. 

2. Vyprázdnite si nos, odkašlite a vydezinfikujte si ruky!  

3. Následne pristúpite na odberné miesto k zdravotníkovi, ktorému odovzdáte jeden ústrižok 

identifikačného čísla. Zdravotník vám vykoná odber vzorky z nosohltanu. 

4. Po vykonaní odberu sa presuniete do čakárne, kde počkáte na výsledok testu približne              

15-30 minút. Potom budete vyzvaní, aby ste si išli prevziať certifikát s výsledkom testu, kde sa 

znova preukážete občianskym preukazom a druhým ústrižkom identifikačného čísla. Po obdržaní 

certifikátu a dezinfekcii rúk odchádzate z odberného miesta a riadite sa pokynmi uvedenými 

v obálke.  

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov a ťažko choré osoby, neodporúča sa absolvovať 

ho osobám starším ako 65 rokov – musia však potom ostať v desaťdňovej karanténe.         

Vzhľadom k tomu, že testovanie bude prebiehať vonku, teplo sa oblečte!                                  

Čakanie na výsledok je ovplyvnené aj tým, v akom dlhom rade sa ocitnete, preto vás prosíme o 

dodržiavanie časového harmonogramu.  

Ďakujeme za dodržiavanie všetkých pokynov a veríme, že to spoločne zvládneme.                                     

Ide predsa o naše zdravie a o zdravie našich blízkych. 


