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SOBOTA 20.2.2021 - TESTOVANIE 

OBYVATEĽOV OBCE VYŠNÁ MYŠĽA 

PODĽA COVID AUTOMATU – 

INFORMÁCIE A INŠTRUKCIE 

Vážení občania, 

Obec Vyšná Myšľa sa podľa aktuálneho COVID automatu (Alert systém pre 

monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v 

závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2) nachádza v tzv. bordovej fáze, 

označujúcej III. stupeň varovania. 

Z uvedeného dôvodu sa v našej obci uskutoční ďalšie kolo testovania a to 

v sobotu  

                                20.2.2021. 

 

Miesto testovania:   

Odberové miesto – Kultúrny dom, Hlavná 60, Vyšná Myšľa 

 

Čas testovania:               

08:00 hod – 12:00 hod  - posledný odber o 11: 45 hod. 

13:00 hod – 18:00 hod  - posledný odber o 17: 45 hod. 

12:00 hod – 13:00 hod. prestávka 

 
Čo si treba k testovaniu doniesť: 

Občania od 15 rokov:            platný občiansky preukaz 

Deti do 15 rokov:                   preukaz poistenca 

 

DÔLEŽITÉ 

Testovanie je dobrovoľné, avšak do prírody sa môže ísť 

s platným testom aj mimo okres a test do práce je potrebný 

každých sedem dní. 

Platí orientačný harmonogram testovania z prechádzajúcich 

testovaní. 
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Dodržujte aktuálne hygienické opatrenia a pokyny usporiadateľov. 

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti 

budú dezinfikované. 

O prípadných zmenách budeme informovať prostredníctvom webovej 

stránky obce a miestneho rozhlasu. 

 

Postup testovania bude nasledovný: 

1. Vstup 

– pri vstupe bude dostupná dezinfekcia a vreckovky. Riaďte sa 

prosím pokynmi usporiadateľov. Vyfúkate si nos a odkašlete, 

zahodíte vreckovku, použijete dezinfekciu na ruky. 

2. Administrácia 

– na tomto mieste sa preukážete občianskym preukazom a dostanete 

pridelené číslo. 

3. Odber/Testovanie 

– Odovzdáte registračné číslo. Personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a 

úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu. Počas 

niekoľkosekundového odberu pokojne dýchajte so zatvorenými 

ústami. Po ukončení odberu si nasadíte rúško. 

4. Čakáreň 

– po teste sa presuňte do vyhradeného a vydezinfikovaného 

priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút. Podľa 

prideleného čísla Vás personál vyzve a odovzdá Vám potvrdeníe 

o výsledku testu a informáciami, čo robiť v prípade negatívneho, 

alebo pozitívneho výsledku. 

5. Východ 

– prosíme Vás, aby ste z areálu vychádzali určeným smerom. 

 

 

 

                                                                Obec Vyšná Myšľa 

Vo Vyšnej Myšli, 

 17.02.2021 



 


