O b e c D o b r o h o š ť, 930 31 Dobrohošť 99

Tel. čís. :031/554 81 62

Fax: 031/553 03 91 mail:obec@dobrohost.sk
V Dobrohošti,dňa 05.11.2020

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania celoplošného testovania populácie SR
antigenovými testami na COVID-19
Deň a čas konania odberov:
Deň:
Čas:

07. novembra 2020 (sobota)
08:00 – 12:00
13:00 - 17:00
17:30 - 20:00 (posledný odber sa vykoná o 19:30)

Odberné miesto :
Kultúrny dom v Dobrohošti
Vchod: predný
Východ: bočný
Odberné miesto je schválené ozbrojenými silami a Úradom verejného zdravotníctva SR.
Pre koho je určené testovanie:
- každej osobe nad 10 rokov (platí to aj pre cudzincov)
Komu sa neodporúča testovanie:
- testovanie sa neodporúča osobám, ktoré majú nad 65 rokov a väčšinu času trávia doma a pre deti do
10 rokov
Čo si treba priniesť:
Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Pred vstupom:
Pred začiatkom testovania obyvateľov bude celý personál otestovaný.
- Vstup iba s rúškom
- Dodržiavajte pokyny a inštrukcie príslušníkov odberového tímu
- Pri vstupe dodržiavajte výhradne vyznačený smer
- Vstupujte do odberného miesta na vyzvanie
- Postupujte po jednom a dodržiavajte odstupy minimálne 2 metre
- Dezinfikujte si ruky
- Pripravte si občiansky preukaz (deti- kartičku poistenca)

Čo robiť ak je výsledok pozitívny:
Informujte svojho obvodného lekára (nie osobne) a presuňte sa do 10-dňovej karantény domov alebo
do iného zariadenia, ktoré je na to určené. Riadite sa pokynmi priloženými v obálke.
O d p o r ú č a n i e:
Na odberové miesto odporúčame dostaviť sa občanom s trvalým bydliskom v obci postupne podľa
čísla domu, aby sme predišli dlhému čakaniu.
Obyvateľom bez trvalého bydliska v našej obci a obyvateľom žijúcim mimo obce (Šulianske jazero,
Jazero Vojka a paneláky pri benzínovej pumpe) odporúčame dostaviť sa vo večerných hodinách alebo
do najbližšieho odberového miesta svojho pobytu, prípadne do odberového miesta v mieste svojho
trvalého bydliska.
Upozorňujeme obyvateľov, aby sa pohodlne a teplo obliekli, pripravili sa na možné čakanie.

