Plošné testovanie 23. a 24.1.2021 základné informácie

Plošné testovanie obyvateľstva na pozitivitu výskytu koronavírusu v
našej obci bude v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021.
Obidva dni sa bude testovať v čase:
8.00 – 20.00 (12.00 – 13.00 obed)
V kultúrnom dome v Ličartovciach, Ličartovce 83
Základné organizačné informácie o jeho priebehu.
Základné údaje o testovaní:

 Cieľom testovania je zachytiť skryté ohniská nákazy
a spomaliť šírenie vírusu. Tým, že sa prídeme otestovať,
zistíme nielen svoj vlastný stav, ale pomôžeme ochrániť aj
svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.
 Testovanie je dobrovoľné.
 podmienka negatívneho testu sa netýka detí do 15 rokov
a seniorov nad 65 rokov, ale aj títo občania ak majú záujem
môžu prísť na testovanie. Neodporúča sa však seniorom, ktorí
trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne obyvateľom
so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa
vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 testovaní nemusia mať trvalý pobyt v našej obci,
 prebehne za prísnych epidemiologických opatrení
 testujúci personál bude vopred testovaný
 vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky
personál
 vzorky budú bezpečne zlikvidované.

Priebeh testovania:

1. vstup na testovanie bude cez hlavný vchod kultúrneho domu
2. pri vstupe k registratúrnemu miestu si vydezinfikujte ruky,
3. za plentou si vezmete vreckovku a siakaním uvoľnite nos,
aby nedošlo k znečisteniu výteru, vreckovku zahodíte do
príslušného koša,
4. pristúpite k administratívnemu miestu,
5. predložíte občiansky preukaz (deti do 15 rokov kartičku
poistenca)
6. administratívny pracovník vyplní registračný formulár
7. dostanete poradové číslo,
8. pokračujte podľa vyznačených značiek k odbernému miestu,
9. zdravotníkovi odovzdáte číslo a ten vám následne urobí
odber vzorky s nosohltana jemnou tyčinkou,
10. po
odbere
postúpte
ďalej
do priestoru
vyhradenom
na čakanie na výsledok. Bude tam sedenie v bezpečných
rozostupoch,
11. výsledok testu bude asi o 15-20 minút po odbere,
12. zdravotník vás privolá podľa čísla,
13. predložte číslo a občiansky preukaz,
14. zdravotník vám vypíše výsledok testu do ceritifikátu
a odovzdá ho v zatvorenej obálke,
15. odchádzajte cez východ, určený len na tento účel.

