
Testovanie v Seni 
 

 testovanie je dobrovoľné a zúčastniť sa ho môžu všetci od 10 – 65  rokov; 

 ten, ktorý sa testovania nezúčastní, musí absolvovať domácu karanténu na 10 dní; 

 testované môže byť aj osoby bez trvalého pobytu v obci Seňa, ale aj deti do 10 rokov,  

či ľudia nad 65 rokov; 

 uprednostňovaní budú obyvatelia obce Seňa.  

KDE A KEDY SA BUDE TESTOVAŤ? 

Testovanie bude prebiehať v budove  

Telovýchovnej jednoty na futbalovom ihrisku v Seni 

Sobota 31.10.2020 

8:00 – 12:00  od čísla domu 550 po číslo domu  663 

13:00 – 21:30   od čísla domu 300 po číslo domu 550 

Nedeľa 01.11.2020 

8:00 – 12:00  od čísla domu 160 po číslo domu  300 

14:00 – 21:30   od čísla domu 1 po číslo domu 160 

Testovanie sa neodporúča  osobám so zdravotným, či iným obmedzením, prípadne najzraniteľnejším 

skupinám obyvateľstva – seniorom, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú sociálny 

kontakt. Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu platným 

cestovným pasom. Slovákom žijúcim v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému 

testovaniu. 

ČO NEZABUDNÚŤ NA TESTOVANIE? 

 prísť s rúškom !!! 

 priniesť so sebou občiansky preukaz 

 poznať svoje telefónne číslo 
 

V prípade potreby overenia momentálneho priebehu testovania počas tohto dňa, kontaktujte nás na 

telefónnom čísle 0911 358 977.  



Ako prebehne testovanie? 
jednotlivé kroky, ktoré absolvujete 

 

KROK 1. 

Pri vstupe do odberného miesta si vyfúkate nos a vydezinfikujte si ruky. 

Po celý čas musíte mať nasadené ochranné rúško. 

 

KROK 2. 

Administratívnemu pracovníkovi sa preukážete svojim občianskym preukazom, pracovník 

vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po registrácií dostanete pridelené číslo. 

 

KROK 3. 

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám odoberie vzorku z nosohltana 

jemnou tyčinkou. 

 

KROK 4. 

Na výsledky počkáte niekoľko minút (15 až 30 minút) vo vyhradenom priestore v exteriéri. 

 

KROK 5. 

Pracovník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku a po opätovnom predložení 

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

V zatvorenej obálke budete mať informácie, čo robiť v prípade negatívneho a v prípade 

pozitívneho testu. 

 

KROK 6. 

Odchádzate z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku ostávate v domácej  

10-dňovej karanténe !!!! 

 

 


