Organizačné pokyny
k testovaniu v obci Vyšná Sitnica
V záujme bezproblémového testovania žiadame občanov, aby ste sa riadili pokynmi odborového tímu. Boli voči sebe navzájom ohľaduplní a trpezliví, aby
testovanie prebehlo plynulo, bez nervozity a stresu .Testovanie bude prebiehať podľa prísnych hygienických opatrení, preto sa vyhnite fyzickému
kontaktu, pri čakaní na registráciu dodržujte 2m odstup.

Miesto testovania:
Na základe posúdenia RÚVZ Humenné bol určený priestor v kultúrnom dome.
Dátum a čas testovania:

Testovanie bude prebiehať v sobotu 13.03.2021 od 07:30 - 16:30.
V sobotu sa budú testovať od rána občania Vyšnej Sitnici, Rohožníka, Nižnej Sitnici a Pakostova.
Testovania sa nemusia zúčastniť:

-

občania nad 65 rokov
občania s zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami
občania,ktorí sú v karanténe, alebo ktorí prekonali chorobu v priebehu 3 mesiacov
deti do 15 rokov

Odporúčaný časový harmonogram testovania v obci Vyšná Sitnica

SKUPINA 1 07:30 – 08:30

č. domu 2 - 58 a 112-130,133,136

SKUPINA 2 08:30 – 09:30

č. domu 60 - 79 a 104 – 109,135,131

SKUPINA 3 09:30 – 10:30

č. domu 81 – 103,134

SKUPINA 4 10:30 – 11:00

obec

Rohožník

SKUPINA 5 11:00 – 11:45

obec

Nižná Sitnica

12:00 – 13:00

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

SKUPINA 5 13:00 – 14:30

obec

Nižná Sitnica

SKUPINA 6 15:00 – 16:30

obec

Pakostov

Priebeh testovania:
Krok.1 Registrácia
Pred registráciou použitie dezinfekciu. Preukážte sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na
Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo a vreckovku. Doklad držte v ruke neodovzdávajte ho pracovníkovi.
Krok.2 Úkon
Každý záujemca o testovanie vykašle a vysmrká sa do vreckovky. Vreckovku zahoďte do určeného odpadu.
Potom si vydezinfikujte ruky.
Krok.3 Testovanie
Odovzdáte pridelené číslo. Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a odoberie vzorku jemnou tyčinkou
z nosohltanu.
Krok.4 Vyhodnotenie testu
Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného priestoru, kde počkáte na výsledok
testu niekoľko minút.
Krok.5 Prevzatie testu
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať
informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho testu.
VÝCHOD bude vyznačený ceduľou. Po opustení testovania odporúčame všetkým otestovaným s negatívnym, či
pozitívnym výsledkom, aby sa vyhli fyzickému kontaktu s prichádzajúcimi osobami na testovanie!
PARKOVAŤ sa môže popri kostole a pri Jednote.
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