Informácie a pokyny k druhému kolu celoplošného
testovania v obci Očkov
II. kolo testovania na ochorenie COVID 19 antigénovými testami bude prebiehať
07. 11. 2020 - 08. 11. 2020 v Kultúrnom dome, v čase od 8:00 h do 20:00 h, s tým, že
posledný odber sa bude konať o 19:30 h. Prestávka je od 12:00 do 12:45 h a od 17:00 do
17:30 h.
Na základe konzultácie s OS SR bude odberné miesto v Kultúrnom dome v Očkove
z kapacitných dôvodov opäť spádové aj pre obec Podolie i časť Kopanice. Budeme im
nápomocní predovšetkým v nedeľu. A nakoľko vo vedľajšom okrese Piešťany sa odbery
neuskutočňujú, už teraz máme informácie, že sa k nám ľudia z iných okresov chystajú na
testovanie a očakávame preto väčší nápor.
Preto vás všetkých žiadame o trpezlivosť, toleranciu a zodpovednosť.
Obyvateľov Očkova prosíme v rámci možností dostaviť sa na testovanie primárne v sobotu
07. 11. 2020. Samozrejme, komu termín nevyhovuje, môže sa prísť dať otestovať v nedeľu
08. 11. 2020.
Obyvateľov Podolia a časti Kopanice, ktorí budú mať záujem sa otestovať v našej
obci prosíme, aby sa dostavili na testovanie v nedeľu 08. 11. 2020.
Testovanie je dobrovoľné. Ak sa ho však občan nezúčastní, musí sa podrobiť 10
dňovej karanténe - izolácií.
Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov. Zároveň platí odporúčanie pre
občanov nad 65 rokov, aby namiesto testovania absolvovali domácu karanténu (v takom
prípade nemusia absolvovať celoštátne testovanie). Na testovaní sa nemusia zúčastniť ani,
tí ktorí boli v posledných 90 dňoch pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, alebo tí,
ktorí vedia lekárskou správou potvrdiť, že ich zdravotný stav neumožňuje zúčastniť sa na
testovaní (jednotlivé špecifikácie definuje MZ SR).
Na celoštátnom testovaní sa musia zúčastniť aj cudzinci, ktorí sa počas jeho realizácie
nachádzajú na území SR. Inak na nich platí zákaz vychádzania.
Potrebné doklady k celoplošnému testovaniu:
-

Deti do 15 rokov – kartička poistenca
Občania nad 15 rokov – občiansky preukaz
Cudzinci – cestovný pas

Prosíme obyvateľov, ktorí sa počas víkendu prídu testovať, aby pri návšteve odberného
miesta dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich
sprievodu.

Ďakujeme.

