TEsToVANlE - coVID-19
Váženíobčania, oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 20. februá ra 2021, sa vo Vel'kej Pake
uskutoční5.kolo skríningového testovania obyvatelbv v nadváznosti na aktuálny vývoj
epidemiologickej situácie na územíSRa okrese Dunajská Streda vyvolanej šírenímnového
koronavírusu SARS-CoY-2, ktorý spósobuje ochorenie COV|D-19, s ciel'om ochrany
verejného zdravia, a to za nasledujúcich podmienok:
Testovanie bude prebiehať v CVČ (kultúrny dom), Vel'ká Paka č. 301.
Sobota 20.2.2021,. v čase od 8:00

-

20:00 hod. nasledovne:

Prestávky od 11:30 do 12:30 hod. (posledný odber pred prestávkou 11:15hod.)
a od 16:30 do 17:30 hod., (posledný odber o 19:30 hod.)

'estovanie od 8:00 hod. do 1].:].5 hod. a od 17:30 hod. do 19:30 hod. bude výlučne len
na územíobce vel'ká paka
s trvalým
nutné dokladovať!
nehnutel'ností vo vel'kei pake

Online registrácia je možná na nasledujúce časovéobdobie:
Sobota 20,2.2021, - od 12:30 do 16:].2 hod.
Registráciu treba preu kázať!

Testovania sa nemusia zúčastniťosoby do 10 a nad 65 rokov a osoby, ktoré prekonali koronavírus za
posledné tri mesiace, a majú o tom potvrdenie.

obec vel'ká paka

q

Celoplošné testovanie

o
.
o

- všetky informácie

Testovanie bude dobrovoťné a budú sa na ňom mócťzúčastniťvšetciod10 do 65 rokov
Neodporúčasa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia váčšinu času vo svojich domovoch, pr'Ípadne
všetkým obyvateíom so zníženoumobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorísa prirodzene vyhýbajú
sociálnemu kontaktu
Kde to bude možné,bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredÍ. Postup odberov bude jednosmerný,

aby sa znížilpočet osób na jednom mieste

o
o

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované
Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušníkPolicajného zboru SR a Ozbrojených

sílSR.

o
o
.

Testujúci personál bude vopred testovaný

vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať zdravotnícky personál
Test móžete absolvovať na íubovoínom odbernom mieste v čase od 08:00 do 19:30 h, nemusíte sa vracať do
miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívaliodberné miesta zriadené vo VaŠom
meste alebo obci

.
.

slovákom, ktorížijúv zahraničí,neodporúčamecestovať na slovensko kvóli plošnémutestovaniu. vzťahujú
sa na nich podmienky uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré urČujú
podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín

v prípade pozitívneho testu musíte zostať v DoMÁCEJ lzoLÁcll

a ostatní členovia spoločnej domácnosti v

KARANTÉNE 14 dní (aj ked'boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni)

r

Karanténa osób žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie, (OdporúČame im
prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov,sk link:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskór 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade
negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

Postup testovania na odbernom mieste

.
.

po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčnéprostriedky budú na mieste k dispozícii.

Následne Vás čakajújednoduché administratívne úkony - určenémupracovníkovi sa preukáŽete obČianskym

preukazom a kartičkou poistenca

o
o
o
o
o
o
.
o
o
.

vypíšete formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostane pridelené čísloa vreckovku
pristúpite k vyznačenémuodpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku

zdravotníkoviodovzdátepridelenéčíslo
zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou
Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore

Zdravotník Vás privolá podía prideleného číslak pracovisku
opáť predložítezdravotníkovi občiansky preukaz
Zdravotník vypíšecertifikát, kde vyznačívýsledok Vášho testu

zdravotníkvám odovzdá certifikát, kde bude poučenie, čo robiťv prípade negatívneho a pozitívneho
výsledku
odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho uýsledku do domácej 10-dňovej karantény

TEszTELÉs - coVID-19
Tisztelt lakosok, szeretnénk tájékoztatni Ónóket arról, hogy 2021,, február 20-án, Nagypakán
a lakosság szúróvizsgálatára kerůl sor az országi és a Dunaszerdahelyi járás járványúgyi
jelenlegi helyzet kapcsán, amelyet az új koronavírus, a COV|D-19 okozó SARS-CoV-2
terjedése okoz. A kózegészség védelme céljából, az alábbi feltételek mellett:
A tesztelésre a kultúrházban kerúl sor, Nagypaka 301.

2o2I.2.2o-án, szombaton, 8:00 és 20:00 óra kózótt az alábbiak szerint:

Szúnetek: 11:30-tól - 12:30-ig (utolsó mintavétel 11:15 kor.)
és 16:30-tól - L7z 30-i9 (utolsó mintavétel 19:30-kor.)
'esztelés 8: 00-tól 11: 30-ig és 17:30-tól 19: 30-ig kizárólagállandó
ideigle nes ta rtózkod ási hel lye l rendel kezó la kosokna k

la

Online regisztráció a kóvetkezó idószakra lehetséges:

2021,,2.20, szombat - t2:3O és 16:12 kózótt
A regisztrációt igazolni kelll

kinek nem kell részt venni

a

tesztelésen:

A 10 évesnélfiatatabb és 65 év feletti lakosok, valamint azok, akiknek az elmúlt három hónapban pozitív
tesztjúk volt, és van róIa igazolásuk.

Nagypaka kózség

Tesztelés - minden információ

. A tesztelés ónkéntes lesz, és 15 és 65 éves korban mindenki részt vehet

.

Nem ajánlott csak 65 évesnélidósebbeknek, akik idejúk nagy részétotthonukban tóltik, vagy
mindazoknak a csókkent mozgásképességúvagy egészségikorlátokkal kúzdó embereknek, akik

természetesen kerúlik a társaságot

. Ahol lehetséges, a teszteket a szabadban végzik. A mintavételi eljárás egyirányú lesz annak érdekében,
hogy csókkentsék az egy helyen tartózkodó emberek számát

. A vizsgálat szigorú epidemiológiai intézkedésekmellett tórténik, a helyiségeket fertótlenítik
. A szabályok betartását szlovák kóztársaság rendórségének és a szlovák kóztársaság fegyveres eróinek
jelenlévó tagja felúgyeli.

. A teszteló személyzetet elózetesen tesztelik
. A vizsgálathoz szúkségesmintákat csak orvosi személyzet veheti fel
. A tesztet bármely gyújtóhelyen elvégezheti 08:00 és 19:30 kózótt, nem kell visszatérnie a lakóhelyére.

Arra kérjůkazonban, hogy adjon elsóbbséget a városában vagy faluban felállított gyújtóhelyeknek

.

Ha pozitív lett a tesztje HÁzt ELKULóNÍTÉsgrNJ kell maradnia, a kózós háztartás továbbitagjai legalább 14
napig KARANTÉNBAN maradnak (akkor is, ha a most zajló tesztelés során negatív teszteredményúk volt)

. Az ónnel kózós háztartásban élók karanténkótelezettsége az Ón elkůlónítésénekidótartamával

megegyezó ideig tart. (Részúkreajánlott a tesztelésre való jelentkezés a korona.gov.sk weboldalon
keresztúl: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, leghamarabb az Ónneltórtént
kapcsolattól számított 8. napon. Negatív eredmény esetén is karanténban maradnak az Ón elkúlónítésének
idótartamával megegyezó ideig.)

Mintavételi eljárás a mintavételi helyen

. Fertótlenítse

a kezét, miután belépett a gyújtóhelyre. Fertótlenító szerek lesznek a helyszínen.

o Ezt kóvetóen egyszerú adminisztratív feladatok várnak rád - igazolhatod magad a kijelólt alkalmazottnak

személyi igazolvánnyal és egészségůgyibiztosító kártyával.

. kitólti

a regisztrációhoz szúkségesúrlapot, a regisztráció után kap egy hozzárendelt számot és egy

zsebkendót.

. A kijelólt szemetes kuka mellett fújja ki

. Me8adja

.

az orrát, kóhógje ki magát és dobja el a zsebkendót.

a kiosztott számot az egészségůgyiszakembernek.

Egeszsé8úgyiszakember ezután egy finom bottal vesz egy mintát az orrgaratból.

. várja az eredményeket e8y erre kijelólt, fertótlenített terůleten.
. Administrációs alkalmazott a hozzárendelt számnak megfelelóen szólítja.

. lsmét bemutatja

egészségůgyikártyáját egy egészségúgyiszakembernek.

. Az egészségúgyiszakember igazolást

ír ki a teszt eredményéról.

. Az e8észségúgyiszakember zárt borítékbanigazolást

ad Ónnek, amelyben utasítja, hogy mit kell tennie

negatív és pozitív eredmény esetén.

.

pozitív eredmény esetén a gyújtóhelyról otthoni 10 napos karanténba vonul.

