COVID-19 - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa celoplošného
testovania v našej obci. Postupne budeme pridávať a aktualizovať ďalšie, keďže
situácia ohľadom celoplošného testovania sa stále spresňuje a kompletizuje.
Všetky informácie budú zároveň vyhlásené v miestnom rozhlase a zverejnené vo
vývesných tabuliach.
ODBERNÉ MIESTA
ODBERNÉ MIESTO- v areáli Základnej školy Blatné Remety – v exteriéri
a v prípade nepriaznivého počasia v interiéri Základnej školy Blatné
Remety,
Odberné miesto bude vyznačené smerovými tabuľami, ktoré budú
poskytovať občanom informáciu o jednotlivých úsekoch a smeru
testovania.
INFORMÁCIE MINISTRA OBRANY K CELOPLOŠNÉMU
TESTOVANIU
Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že celoplošné testovanie na
ochorenie COVID-19 sa bude konať DVA DNI a to: v sobotu 31. októbra a
nedeľu 1. novembra.

Celoplošné testovanie:
•

Uskutoční sa od 07.00 h do 22.00 h, posledný odber bude o 21.30 h,

•

Bude v stanovených hodinách podľa prvého písmena abecedy, aby sa
netvorili dlhé rady, samosprávy môžu však určiť iné poradie, naše
odporúčanie je priebežný príchod na testovanie počas soboty aby sa
zabezpečil plynulý odber vzoriek,

•

Počíta sa so 4 901 odbernými tímami a viac než 5 000 odbernými
miestami v krajine,

•

Zúčastniť sa nemusia deti do 10 rokov,

•

Občania nad 65 rokov sa testovania zúčastniť nemusia, ak dodržia
domácu karanténu,

•

Zúčastniť sa ho nemusia ani tí, ktorí boli v ostatných 90 dňoch
pozitívne testovaní na COVID-19 a ľudia, ktorí majú potvrdenie od
lekára, že im testovanie neumožňuje ich zdravotný stav,

•

Budú platiť aj výsledky PCR testov, ktoré sa vykonajú v piatok (30. 10.),
nebudú platiť výsledky krvných testov,

•

Na testovaní sa musia zúčastniť aj cudzinci žijúci na území SR,

•

Certifikát s negatívnym výsledkom musia ľudia nosiť pri sebe, a tým
pádom sa môžu vyhnúť zákazu vychádzania,

•

Ľudia s pozitívnym výsledkom testu musia ísť do domácej karantény
alebo hotelových zariadení na to určených, poskytujúcich
ubytovanie, ktoré však nie je zadarmo a nepreplatí ho štát. Zoznam
týchto zariadení je dostupný na webe somzodpovedny.sk,

•

Kontroly a testovanie na hraniciach by sa mali uskutočniť až po skončení
celoplošného testovania.

