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Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Seč 

  

Miesto testovania: Kultúrny dom v Seči 

Dátum testovania: nedeľa 08.11.2020  

Čas testovania:           08:00  hod – 12:00 hod            12:00 hod – 13:00 hod prestávka  

                                       13:00 hod – 17:30 hod             17:30 hod – 18:00 hod prestávka  

                                       18:00 hod – 20:00 hod  

Čo si treba k testovaniu doniesť:  

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz  

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca (v doprovode rodiča)  

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil, alebo pevná linka (telefónne číslo 

je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )  

Odporúčania k organizácii testovania:  

Prosíme občanov,  aby prichádzali podľa poradia čísla domov:  

08.11.2020 od 08:00 hod do 12:00 hod    číslo domu 1 až 70  

                     od 13:00 hod do 20:00 hod    číslo domu 71 až 180  

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas,  čím 

chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám 

odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti,  môžete prísť na 

testovanie v iný čas .  
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Ako prebieha testovanie? 

 

Na začiatku testovania je administratíva. Preukážete sa občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. 

V odbernom tíme zapíšu údaje – meno, priezvisko, trvalý pobyt – a vypýtajú si aj telefónne číslo. Dostanete 

dve čísla, na základe ktorých urobia test a vydajú výsledok. Pošlú vás vysmrkať sa a odkašlať, 

vydezinfikovať si ruky a pristúpite na ster. Odovzdáte prvé číslo. Zdravotník vás vyzve, aby ste si dali rúško 

pod nos, ústa môžu ostať zakryté. Paličkou z jednej nosnej dierky urobí ster, trvá to zhruba desať sekúnd. 

Následne musíte počkať v čakacej miestnosti na výsledky. Keď zavolajú vaše číslo, prídete si po výsledok, 

dostanete ho v zalepenej obálke. 

 

Ako rýchlo sa dozviem výsledok? 

 

Vyhodnotenie antigénového testu trvá 15 až 30 minút. Dozviete sa ho rovno na mieste. Dostanete ho v 

zalepenej obálke, aby výsledok nik iný nevidel. 

 

Mám prísť nalačno? 

 

Hodinu pred odberom by človek nemal jesť ani fajčiť. Nemal by používať ani spreje a kvapky do nosa, 

mohli by ovplyvniť výsledky testu. 

 

Kto sa musí dať otestovať? 

 

Testovanie je dobrovoľné, ale kto sa testovať nepôjde, bude mať menšie možnosti na pohyb. Napríklad 

nebude môcť ísť do práce alebo zaviesť dieťa do školy. Testovania sa nemusia zúčastniť deti do desať 

rokov. Ľudia v domovoch sociálnych služieb či hospitalizovaní v nemocniciach budú testovaní priamo v 

zariadeniach. Testovanie vláda neodporúča ani ľuďom so zdravotnými problémami alebo seniorom nad 65 

rokov. Zjednodušene, ak niekto môže ostať v izolácii, na testy ísť nemusí. Nie je to však udelenie výnimky, 

varuje ministerstvo obrany. Ak teda senior na testovanie nepôjde, nebude môcť ísť napríklad na poštu, do 

banky, autoservisu či na čerpaciu stanicu, zaviesť dieťa do škôlky, školy. Do potravín či k lekárovi, lekárne 

ísť môže aj bez negatívneho výsledku testu. 

 

Výnimku z testovania majú len ľudia s takým zdravotným obmedzením, ktoré znemožňuje absolvovať testy. 

Musia sa však vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá to potvrdí. Ide podľa ministra obrany napríklad o 

ľudí so zlomeným nosom, onkologickí pacienti, alebo autisti. 

Ak som covid-19 prekonal, musím ísť na test? 

 

Nie. Ľudia, ktorí mali za posledných 90-dní pozitívny test, nemusia na plošné testy chodiť. 

 

Čo pre mňa znamená negatívny výsledok? 

 

Naďalej dodržiavajte všeobecne známe protiepidemické opatrenia. Opätovne absolvujete aj plošné 

testovanie, ktoré má byť 7. a 8. novembra. Opätovné testovanie má odhaliť tých, čo boli počas prvého kola 

testovania na začiatku ochorenia, a tak ich testy nemuseli identifikovať. Ak sa ľudia druhého testovania 

nezúčastnia, od 8. novembra budú pre nich platiť prísnejšie pravidlá, a teda menej výnimiek z vychádzania. 

 

Čo ak mám pozitívny výsledok? 

 

Choďte do domácej izolácie. Ak nemôžete byť v domácej karanténe, môžete byť v izolácii v hoteli, ale 

musíte si to zaplatiť (zoznam ubytovaní je na úradnej tabuli obce Seč). O výsledku pozitívneho testu 

informujte všeobecného lekára. Nechoďte k nemu osobne, pošlite mu SMS, e-mail alebo mu zatelefonujte. 

Ak treba, vystaví vám PN-ku. Ministerstvo obrany odporúča, aby pozitívne testovaní o tom informovali aj 

všetkých, s ktorými boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom. Aj úzke kontakty majú byť v domácej 

karanténe, až kým nebudú mať negatívny test. 


