Informácia
k celoplošnému testovaniu obyvateľov na prítomnosť
ochorenia Covid-19 v obci Zemplínska Široká
Dňa 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 sa v našej obci uskutoční
celoplošné testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Miestom testovania bude Kultúrny dom v obci Zemplínska Široká.
Testovať sa bude v čase:
od 7.00 hod. do 12.00 hod.

od 12.00 hod. do 13.00 hod. prestávka

od 13.00 hod. do 17.30 hod.

od 17.30 hod. do 18.00 hod. prestávka

od 18.00 hodiny do 22.00 hod
Pri testovaní sa preukážete občianskym preukazom (občania nad 15 rokov)
alebo preukaz poistenca (občania do 15 rokov).

Dňa 31.10.2020 t.j. v sobotu sa budú testovať obyvatelia
V čase od 7.00 hod. do 12 hod. číslo domu 1 až 70
od 13.00 hod. do 22.00 hod. číslo domu 71 až 170
Dňa 1.11.2020 t.j. v nedeľu sa budú testovať obyvatelia
V čase od 7.00 hod. do 12 hod. číslo domu 171 až 206
od 13.00 hod. do 22.00 hod. číslo domu 207 až 324
Žiadame obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím
chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom.
V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, môžete prísť na testovanie
v iný čas a deň.
Imobilní občania a onkologickí pacienti sú uprednostňovaní.

Postup občana na odbernom mieste
- občan pristúpi k odpadkovému košu a vyfúka si nos a odkašle,
zahodí vreckovku.
- po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné
prostriedky budú na mieste k dispozícii.
- vykonávajú sa potrebné úkony na registráciu – určenému
pracovníkovi sa preukáže občianskym preukazom resp. iným
dokladom totožnosti a kartou poistenca. Po registrácii dostane
pridelené číslo,
- zdravotníkovi odovzdá pridelené číslo,
- zdravotník mu následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou
tyčinkou,
- na výsledky počká vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore,
- zdravotník ho privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
- opäť predloží zdravotníkovi občiansky preukaz,
- zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok jeho testu,
- zdravotník mu odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude
poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
- odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do
domácej 10-dňovej karantény.

