
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci BRUSNICA 

V súvislosti s celoplošným testovaním oznamujeme občanom, že na základe informácie príslušníkmi 

ozbrojených síl SR testovanie v našej obci prebehne iba v nedeľu 1.11.2020 a následne o týždeň opäť 

v nedeľu 08.11.2020. Miesto výkonu testovania – vstupná chodba /vestibul/ na obecnom úrade, 

pokračujeme do sály obecného úradu, kde sa dozviete výsledky, východ bude bočnými dverami zo sály 

smerom na amfiteáter. 

Časový harmonogram testovania dostane každý rodinný dom. 

UPOZORŇUJEME, že časový harmonogram je orientačný, nakoľko chceme predísť dlhej čakacej dobe 

a státiu v rade, pričom doba čakania sa môže v rámci situácie aj predĺžiť. Prosíme všetkých, ktorí sa 

zúčastnia testovania, aby rešpektovali pokyny polície SR, príslušníkov ozbrojených síl SR, ktorí budú 

pomáhať. Na testovanie ste povinní prísť s rúškom alebo akoukoľvek ochranou tváre a nosa. Je 

potrebné doniesť občiansky preukaz, deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca a je potrebné 

vedieť číslo mobilného telefónu alebo pevnej linky (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácií 

spolu s občianskym preukazom.) 

 

Testovanie je dobrovoľné, odporúča sa deťom od 10 rokov. Neodporúča sa ľuďom nad 65 rokov, 

ktorí trávia väčšinu času vo svojich domovoch, autistom a ľuďom so zdravotnými obmedzeniami. 

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE: 

- Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky  

ADMINISTRATÍVA 

- Určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, deti do 15 rokov kartou 

poistenca 

- Administrátor vypíše formulár potrebný na registráciu 

- Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku 

- Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku 

ODBER 

- Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. 

- Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana  

ČAKANIE NA VÝSLEDKY 

- Na výsledky počkáte vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore – sála OcÚ 

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV 

- Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku 

- Znova predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz 

- Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu 

- Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade 

negatívneho a pozitívneho výsledku 

- Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10 –dňovej 

karanténny 


