Testovanie na COVID-19 v obci Lysica 23.1.2021 a 24.1.2021
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Odporúča sa, aby sa na celoplošnom skríningu zúčastnili všetci obyvatelia od 15 rokov do 65 rokov.
Testovanie prebehne 23. - 24. januára 2021(sobota, nedeľa) v čase v sobotu od 8.00 hod do 18.00
hod. a v nedeľu od 8.00 hod. do 16.00 hod. v budove kultúrneho domu.
Z dôvodu ochrany rizikovejších skupín občanov so zdravotným postihnutím (onkologickí pacienti, imobilní
občania....) Vás žiadame, aby ste upozornili testovací personál- budete testovaní prednostne!!!!
Upozorňujeme, že občania bez trvalého pobytu v obci Lysica majú vyhradený čas na testovanie v
nedeľu od 14.30 hod. do 16.00 hod..
K registrácii na testovanie na ochorenie COVID-19 je potrebné priniesť občiansky preukaz resp. kartičku
poistenca a telefónne číslo.
Žiadame občanov, aby dodržiavali časový harmonogram testovania a všetky protipandemické
opatrenia.
Harmonogram celoplošného skríningu v obci Lysica v sobotu – 23.1.2021
Hodina
8,00 – 8,40
8,40 – 9,20
9,20 – 10,00
10,00 – 10,40
10,40 – 11,20
11,20 – 12,00
12,00 - 13,00
13,00 – 13,40
13,40 – 14,20
14,20 – 15,00
15,00 – 15,40
15,40 – 16,20
16,20 – 17,00
17,00 – 18,00

Rodinné domy č. súp.
1,2,4,5,6,7,9,10,13,14,15,16
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43
44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,59,61
62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76
77,78,80,81,84,85,86,87,89,91,92,93
Obedná prestávka
97,100,102,103,104,105,106,108,110,111,112,113
Osada Chabadovia
114,115,117,119,124,126,127, 131,132,133,134
135,136,139,143,146,148,149,150,151,152,153
154,158,160,161,162,163,165,167,169,170,171,172
173,174,181,182,184,185,188,189,190,191,193,194
198,199,200,201,203,204,206,208,209,210,212,214

Harmonogram celoplošného skríningu v obci Lysica v nedeľu – 24.01.2021
Hodina
08,00 – 8,45
8,45– 9,30
9,30– 10,15
10,15 – 11,00
11,00 – 12,00
12,00 - 13,00
13,00 – 13,45
13,45 – 14,30
14,30 – 16,00

Rodinné domy č. súp.
215,216,217,218,219,220,226,227,230,231,232,233
234,235,236,237,238,239, 242,244,263,264,265,266
Osada Chabadovia
269,270,272,273,274,275,276,277,278,279,280,283
285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,296,297
Obedná prestávka
299,301,302,303,304,306,308,311,313,314,315
316,321,322,324,325,326,327,331,333,334,1032,1039
Občania bez trvalého pobytu v obci Lysica
Občania, ktorí sa nestihli otestovať podľa časového harmonogramu

Pri vstupe na odberné miesto si občan vydezinﬁkuje ruky, pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku
do odpadového koša. Následne vykoná administratívne úkony, preukáže sa občianskym preukazom, resp. kartičkou poistenca.
Administratívny pracovník vypíše formulár, potrebný na registráciu. Po registrácii bude osobe pridelené identiﬁkačné číslo.
Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identiﬁkačné číslo, ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Čakanie na

výsledok bude vo vyhradenom priestore. Zdravotník privolá testovanú osobu podľa prideleného identiﬁkačného čísla, osoba sa
identiﬁkuje a preberie si výsledok testu v zalepenej obálke s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.
V prípade pozitívneho výsledku osoba odchádza z odberného miesta do 10 – dňovej karantény. Maloletí prídu na odber so svojimi
rodičmi, ktorí preberú aj výsledok testovania. Maloletí sa tiež preukážu kartičkou poistenca.

