Časový harmonogram v odbernom mieste / sála kultúrneho domu/ a pokyny pre obyvateľov
v súvislosti s celoplošným testovaním v obci Liptovská Kokava.
Obec Liptovská Kokava vytvorila odberné miesto pre zabezpečenie odberov pre celoplošné
testovanie obyvateľstva v dňoch 31.10. – 1.11.2020 a 7.11. – 8.11.2020 v čase od 7.00 – do 22.00
hod. pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 hod.
Vyzývame občanov našej obce, aby dodržiavali časový harmonogram, ktorý je určený podľa čísla
domov.
Poprosíme Vás, v prvom rade vo vlastnom záujme tento časový harmonogram dodržiavať.
Pri dodržiavaní tohto harmonogramu, máme nádej že otestujeme všetkých obyvateľov našej obce,
bez toho aby vznikali pred odberovým miestom dlhé rady.
Harmonogram je stanovený na cca 30 obyvateľov na jednu hodinu.
Na odporúčanie RÚVZ budú uprednostňovaní obyvatelia ZŤP a tehotné ženy.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE / sála kultúrneho domu /
o
o

Pred vstupom do odberného miesta dostanete vreckovku, pristúpite k odpadkovému
košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku. / vonkajšie priestory pred KD /
Vydezinfikujú Vám ruky.

ADMINISTRATÍVA / chodba kultúrneho domu /
o

o
o

Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa
preukážete občianskym preukazom, osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom
poistenca.
Administratívny procovník vypíše formulár potrebný na registráciu.
Po registrácii dostanete pridelené číslo.

ODBER
o
o
o

Vstúpite do sály KD – časť 1
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY / sála KD – časť 2 /
o

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore / cca 15 min. /

o

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
o

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.

o
o
o
o

Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v
prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej
karantény.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ
o
o

o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
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. Kto sa nepodrobí
testovaniu musí ostať v 10-dňovej domácej karanténe.
Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti
alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav (napríklad zlomený
nos). Potrebné bude potvrdenie od lekára.
Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí v posledných 90 dňoch boli pozitívne
testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale
len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.
Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v
nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.
Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe
testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania
na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú
dezinfikované.
Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného
zboru SR a Ozbrojených síl SR.
Testujúci personál bude vopred testovaný.
Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 07:00 – 22:00 h,
nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne
využívali odberné miesta zriadené v našom meste.
V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude
k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú
karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.
Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému
testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na
stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri
návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.
V rámci skráteného konania prípravy celoplošného testovania sú zmeny informácií
vyhradené!

SOBOTA 31.10.2020

NEDELA 1.11.2020

Čas od – do:

Číslo domu od – do:

Čas od – do:

Číslo domu od – do:

07:00 – 08:00 hod

3 – 13

07:00 – 08:00 hod

238 - 261

08:00 – 09:00 hod

14 - 19

08:00 – 09:00 hod

262 - 276

09:00 – 10:00 hod

20 - 43

09:00 – 10:00 hod

277 - 294

10:00 – 11:00 hod

44 - 59

10:00 – 11:00 hod

296 - 317

11:00 – 12:00 hod

60 - 74

11:00 – 12:00 hod

320 - 371

12:00 – 13:00 hod

prestávka

12:00 – 13:00 hod

prestávka

13:00 – 14:00 hod

75 - 94

13:00 – 14:00 hod

372 - 386

14:00 – 15:00 hod

95 - 112

14:00 – 15:00 hod

388 - 410

15:00 – 16:00 hod

116 - 147

15:00 – 16:00 hod

411 – 421,475

16:00 – 17:00 hod

148 - 171

16:00 – 17:00 hod

423 - 424

17:00 – 18:00 hod

prestávka

17:00 – 18:00 hod

prestávka

18:00 – 19:00 hod

173 - 191

18:00 – 19:00 hod

425

19:00 – 20:00 hod

192 - 208

19:00 – 20:00 hod

469 - 493

20:00 – 21:00 hod

209 - 228

20:00 – 21:00 hod

498 - 542

21:00 – 21:30 hod

230 -236

21:00 – 21:30 hod

testovanie

21:30 – 22:00 hod

dezinfekcia

21:30 – 22:00 hod

dezinfekcia

