
Celoplošné testovanie  na COVID – 19 

 
                        Celoplošné testovanie  na COVID 19 bude prebiehať  07.11, t.j. iba v sobotu 
                vo vonkajších priestoroch  Obecného úradu v Starej Vode. Na testovanie môžete prísť od: 
 

                                                8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 do 19.30. hod. 

Doneste si občiansky preukaz, pre deti do 15 rokov preukaz poistenca.     

Uvedený časový harmonogram testovania  je informatívny.   
Buďme ohľaduplní aj k spoluobčanom, ktorým    nevyhovuje  určený  čas na testovanie, prejavme ľudskosť  
a pochopenie pri starších a hendikepovaných ľuďoch, dajme im pri čakaní na test prednosť. 
 
Testovať sa nemusia deti do 10 rokov a seniori nad 65 rokov.  
 
 
Postup testovania bude zverejnený na webe našej obce ako aj na úradnej tabule obce, a vyhlásený v obecnom rozhlase. 
 
 

        



        Harmonogram   testovania  občanov  
      s trvalým pobytom v  obci  Stará Voda 
            testuje sa od 8.00 – 19.30 hod.(  časy sú orientačné ) 

 

08.00 hod.  - 09.00 hod.   rod. domy s. č.  1,5,6,7,10,11,13,15,17,19,21,24,25,26,28,29, 

                                                                                                  30,31,38,39,42,44,48,54 

09.00 hod.  - 10.00 hod.   rod. domy s. č.  65,66,68,71,72, 74,75,76,77,78,79,80,82, 

                                                                                                  84,85,86,91, 95,96, 97,99,101,105,106                           

10.00 hod. - 11.00 hod.    rod. domy s. č.  109,111,120,121,124,126,132                                                                                                      

                                                                                                  136,137,139, 154,155,160,162     

11.00 hod. -  12.00 hod.   rod. domy s. č.  chatári obce 

 

12.00 hod. - 13.00 hod.    prestávka 
13.00 hod. – 19.30 hod.    pokračuje testovanie  
 



 
 

Ako prebehne testovanie:  

 

1. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. 

 

2. Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym preukazom, pracovník vyplní  formulár 

potrebný na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo. 

 

 

3. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. 

 

4. Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom vydenzifikovanom  priestore. 

 

 

5. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, po opätovnom predložení občianskeho preukazu 

Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. V uzatvorenej obálke budete mať zároveň informácie, čo 

robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.  

 

6. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény 

 
 


