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         ÉRTESÍTÉS 
az antigén tesztekkel végzett országos COVID-19 tesztelés idejéről 

és helyéről 
 
A mintavétel ideje: 
 
Nap:          2020.november 07. (szombat) 
Óra:           08:00 – 12:00     
                   13:00 – 17:00    
                   17:30 - 20:00 (az utolsó mintavétel  19:30-kor lesz) 
 
A mintavétel helye : 
Doborgazi kultúrház 
 
Bejárat:  előről 
Kijárat: oldalról 
 
A tesztelés helyszínét a Szlovák Köztársaság hadserege és a Közegészségügyi hivatal hagyta jóvá. 
 
Kinek ajánlott a tesztelés: 
- minden polgárnak 10 éves kortól (idegeneknek is) 
Kinek nem ajánlott a tesztelés: 
- a tesztelés nem ajánlott a 65 éven felüli polgároknak, ha az egyén idejét főleg otthon tölti, és 
gyermekeknek 10 éves korig 
 
Mit kell magával vinni: 
A tesztelésre a személyi igazolványt és a betegbiztosító kártyát kell magával vinni. 
 
Belépés előtt: 
A polgárok tesztelése előtt az egész személyzet le lesz tesztelve . 
- csak maszkban léphet be 
- tartsa be a tesztelést végző személyzet utasításait és instrukcióit 
- a belépeskor kizárólag a kijelölt irányba haladjon 
- csak akkor lépjen be, ha Önt szólítják 
- csak egyenkét lépjenek be, és tartsák be a legalább 2 m távolságot 
- fertőtlenítse a kezét 
- készítse elő személyi igazolványát  ( gyerekek betegbiztosító kártyáját) 
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Mit kell tenni, ha az eredmény pozitív: 
Informálja a háziorvosát (nem személyesen), és vonuljon 10 napra házi karanténba, otthonába vagy az 
arra alkalmas kijelölt helyre. A borítékban található utasítások szerint járjon el. 
 
 
A j á n l á s: 
 
A mintavételi helyre ajánljuk a falu állandó rendelkező lakhellyel házszám szerinti sorrendjében 
érkezni, hogy minimalizáljuk a várakozást. 
 
 
Állandó lakhellyel nem rendelkező polgároknak és a falu kívül lakósoknak (Sülyi tó, Vajkai tó és a 
panelházak benzínkútnal)javasoljuk, hogy a tesztelésen lehetőleg esti órakban vegyenek részt,  
legközelebbi mintavételi helyen vagy az állandó lakhelye szerinti mintavételi helyen. 
 
 
Egyben jelezzük a lakosoknak, hogy kényelmesen és melegen öltözzenek fel, készüljenek fel arra, ha 
várakozni kellene.  
 
 
 
 


