
CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV OBCE BREZINA 
NA COVID 19 – 1. A 2. FÁZA 

Miesto testovania: Kultúrny dom v Brezine (odberné miesto)

Dátum testovania: 1. Fáza:   31.10.2020 ( sobota) 2. Fáza: 7.11.2020 (sobota)
                                        01.11. 2020 (nedeľa) 8.11.2020 (nedeľa)

Čas testovania:   7.00 hod. – 12.00 hod.
                                          12.00 hod. – 13.00 hod. ( prestávka)

       13.00 hod. – 22.00 hod. 

Čo je potrebné k     testovaniu si pripraviť:  

Občania od 10 – 15 rokov : kartičku poistenca
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz a kartičku poistenca
K registrácii je potrebné telefónne číslo - mobilné alebo pevná linka.

Prosíme občanov aby prichádzali, ak je to možné, podľa ulíc, resp. čísla domov:

Sobota 31.10.2020 / 07.11.2020:

Hlavná ulica     7:00 - 10:00   od č.d. 168 do 194
         10:00 – 12:00  od č.d. 195 do 238

Brezová ulica      13:00 – 15:00   od č.d.   87 do 115
15:00 – 17:00   od č.d. 116 do 142
17:00 – 19:00   od č.d. 143 do 226

Obchodná ulica 19:00 – 20:30
Iní         20:30 – 21:30
Posledný test na COVID 19 bude odobraný o 21.30 hod. 

Nedeľa  01.11.2020 / 08.11.2020:

Športová ulica   7:00 – 9:00

Okružná ulica   9:00 – 10:00

Lesná ulica 10:00 – 11:00

Iní 11:00 – 12:00

Občania nad 65 r. 13:00 – 14:00   ul. Obchodná , Brezová 
14:00 – 15:00    ul. Športová, Lesná, Cintorínska, Hlavná                 

          
Cintorínska ulica 15:00 – 17:00 čísla domu: 17, 227, 228, 229, 231

17:00 – 19:00 čísla domu: 232, 233, 234, 235, 236, 237
Iní 19:00 – 21:30 
Posledný test na COVID 19 bude odobraný o 21.30 hod. 



Prosíme všetkých občanov,  aby sa snažili  dodržať odporúčané dni  a čas,  čím by sme chceli
predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. 
Ak vám nevyhovuje čas a deň pre pracovné alebo iné povinnosti, môžete sa testovania zúčastniť
v iný čas a iný deň.

Testovania sa nemusia zúčastniť:
- deti do 10 rokov,
- občania nad 65 rokov, ak dodržia domácu karanténu,
- ľudia, ktorí boli v ostatných 90 dňoch pozitívne testovaní na COVID-19
- ľudia, ktorí majú potvrdenie od lekára, že im testovanie neumožňuje ich zdravotný stav

Certifikát s  negatívnym výsledkom je  potrebné  mať  pri  sebe,  jeho  preukázaním  je  možné
vyhnúť sa zákazu vychádzania.

Občania  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. 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE

KROK 1. Vstup do kultúrneho domu
Pri vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky.
Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

KROK 2. Administratíva
Prvému administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, pracovník  vyplní
formulár potrebný na Vašu registráciu. 
Druhý  administratívny  pracovník  vypíše/pripraví  certifikát,  do  ktorého  po  absolvovaní  testu
vyznačí Váš výsledok.
Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku. Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si
nos a odkašlete si, zahodíte vreckovku.

KROK 3. Odber
Zdravotníkovi  odovzdáte pridelené číslo,  následne Vám odoberie  vzorku z nosohltana jemnou
tyčinkou.

KROK 4. Čakanie na výsledok
Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom priestore.

KROK 5. Odovzdanie výsledku
Zamestnanec OS SR Vám po vyznačení výsledku Vášho testu odovzdá certifikát v zatvorenej
obálke, kde budete mať zároveň  informácie, čo robiť v prípade negatívneho alebo pozitívneho
výsledku.

KROK 6. Odchod z odberného miesta (kultúrneho domu)
Odchádzate  z odberného  miesta,  v prípade  pozitívneho  výsledku  do  domácej  10-dňovej
karantény.

SPOLU TO ZVLÁDNEME !
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