
MANUÁL K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU 

„SPOLOČNÁ  ZODPOVEDNOSŤ“ 

Odporúčacie pokyny a informácie pre obyvateľov obce 

Brekov v súvislosti s priebehom testovania na odbernom 

stredisku v obci Brekov pre 2. kolo v dňoch 07.11.2020 -

08.11.2020. 

       Druhé kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa bude realizovať  na 

základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v okresoch, ktoré mali viac ako 0,7 percenta 

pozitívne testovaných v prvom kole.  V Humenskom okrese otestovali v prvom kole 32 962 ľudí, 

pozitívny test malo 598 z nich, čo predstavuje 1,81 %. Z uvedeného dôvodu je aj naša obec 

zaradená do 2. kola testovania. 

       Vzhľadom na to, že pilotné testovanie a tiež 1. kolo celoplošného testovania sa  ukázali ako 

efektívne nástroje v snahe zamedziť šíreniu ochorenia medzi našimi obyvateľmi, je dôležité v 

tomto úsilí pokračovať. 

 

    Koho sa bude testovanie týkať?  

     Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby 

staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými 

obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod. 

Tieto osoby bez certifikátu  o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe. 

     Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je 

potrebné, aby mali so sebou preukaz poistenca. Testovanie sa odporúča aj osobám, ktoré už 

prekonali ochorenie COVID-19. 

    Druhé kolo celoplošného testovania na Covid-19 bude prebiehať v sobotu 07. novembra 

a v nedeľu 08. novembra už od 08.00 hod. a skončí sa o 20.00 hod. Odberné miesto bude 

zriadené v priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu so vstupom cez hlavný vchod do budovy 

tak ako to bolo v prvom kole. Nezabudnite si občiansky preukaz, deti do 15 rokov preukaz 

poistenca! 

Odporúčaný časový harmonogram testovania v obci Brekov 

DEŇ-DÁTUM ORIENTAČNÝ ČAS ODPORÚČANÉ ČÍSLA 
DOMOV 

 
SOBOTA-07.11.2020 08:00-09:00 1-20 

SOBOTA-07.11.2020 09:00-10:00 21-40 

SOBOTA-07.11.2020 10:00-11:00 41-60 

SOBOTA-07.11.2020  11:00-12:00 61-80 

SOBOTA-07.11.2020 12:00-12:45 PRESTÁVKA-OBED 

SOBOTA-07.11.2020 12:45-14:00 81-100 

SOBOTA-07.11.2020 14:00-15:00 101-115 

SOBOTA-07.11.2020 15:00-16:00 116-135 

SOBOTA-07.11.2020 16:00-17:00 136-155 

SOBOTA-07.11.2020 17:00-17:30 PRESTÁVKA-VEČERA 

SOBOTA-07.11.2020 17:30-18:00 156-165 

SOBOTA-07.11.2020 18:00-19:00 166-180 

SOBOTA-07.11.2020 19:00-20:00 181-195 



NEDEĽA-08.11.2020 08:00-09:00 196-210 

NEDEĽA-08.11.2020 09:00-10:00 211-230 

NEDEĽA-08.11.2020 10:00-11:00 231-250 

NEDEĽA-08.11.2020 11:00-12:00 251-270 

NEDEĽA-08.11.2020 12:00-12:45 PRESTÁVKA-OBED 

NEDEĽA-08.11.2020 12:45-14:00 271-290 

NEDEĽA-08.11.2020 14:00-15:00 291-310 

NEDEĽA-08.11.2020 15:00-16:00 311-330 

NEDEĽA-08.11.2020 16:00-17:00 331-350 

NEDEĽA-08.11.2020 17:00-17:30 PRESTÁVKA-VEČERA 

NEDEĽA-08.11.2020 17:30-18:00 351-360 

NEDEĽA-08.11.2020 18:00-19:00 361- 

NEDEĽA-08.11.2020 19:00-20:00  

 

Časový harmonogram má odporúčací charakter,  jeho úlohou je zabrániť vytváraniu dlhých radov. 

Odporúča sa, aby občania chodili tak, ako žijú v spoločnej domácnosti a nepremiešavali sa tak ľudia 

z rôznych častí obce. O aktuálnom stave testovania budete priebežne informovaní prostredníctvom 

obecného rozhlasu. Testov je dosť, preto nemajte obavy, že sa nebudete môcť otestovať. 

 

Ako prebehne testovanie 

Jednotlivé kroky, ktoré absolvujete 

KROK 1. Na určenom mieste pred vchodom do budovy si vyfúkajte nos a odkašlite si. Vreckovku 

zahoďte do určeného odpadu. 

KROK 2. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky.  Dezinfekčné prostriedky budú na 

mieste k dispozícii. 

KROK 3. Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážte občianskym preukazom, 

pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo.  

KROK 4. Zdravotník odoberie pridelené číslo, vyzve Vás k stiahnutiu si ochranného rúška a 

následne Vám odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosohltana.  

KROK 5. Po opätovnom nasadení rúška sa presuniete do vyhradeného priestoru, kde na výsledky 

testu počkáte niekoľko minút. 

KROK 6. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, po opätovnom predložení 

občianskeho preukazu Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. V zatvorenej 

obálke budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho alebo pozitívneho výsledku. 

KROK 7. Vydezinfikujete si ruky a odchádzate z odberného miesta v prípade pozitívneho výsledku 

do domácej 10 – dňovej karantény.  

   Všetkých Vás žiadame, aby ste sa riadili pokynmi odberného tímu, boli voči sebe navzájom 

ohľaduplní a trpezliví, aby testovanie prebehlo plynulo, bez nervozity a stresu.  

 

 „BUĎME  VŠETCI  ZODPOVEDNÍ“ 

 


