CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19
INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽOV OBCE MATÚŠKOVO
Vážení občania !
Celoplošné testovanie prebehne dňa 31. októbra 2020 v sobotu a
1. novembra 2020 v nedeľu v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
V obci Matúškovo budú dve odberné miesta.
1. Jedno odberné miesto bude na verejnom priestranstve
pri centre voľného času (kultúrny dom).
2. Druhé odberné miesto bude na dvore nového obecného
úradu.
Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v obci.
Doporučujeme však

aby k centru voľného času sa prišli otestovať

občania, ktorí bývajú na pravej strane obce smerom od Galanty.
Doporučujeme, aby na dvor obecného úradu prišli občania, ktorí bývajú
na ľavej strane obce smerom od Galanty.
Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz,
telefóne číslo, pre deti zdravotný preukaz. Na odberných
miestach sa

riaďte pokynmi personálu. Dodržiavajte

stanovený smer postupu a pri vstupe si vydezinfikujte
ruky.
Celý

proces

testovania

pozostáva

z troch

častí:

administratíva, odbery a výsledky.
1. REGISTRÁCIA, je prvá časť

kde absolvujete

administratívne úkony, pripravíte si občiansky preukaz,
resp. deti zdravotný preukaz. Po zaregistrovaní
dostanete dva lístočky s rovnakým číslom.

2. ODBERY, je druhá časť testovania, čo znamená, že
pred odberom si vyfúkate nos, vreckovku odhodíte do
zbernej nádoby. Zdravotníckemu personálu odovzdáte
jeden lístok s číslom, ktoré ste obdržali pri registrácii.
Odber

prebieha

výterom

z nosohltanu

jemnou

tyčinkou.
3.

VÝSLEDKY, sú tretia časť testovania. Na výsledky
počkáte cca. 15-30 min. na vyhradenom mieste. Po
vyhodnotení

výsledku

budete

zdravotníkom

privolaní podľa svojho čísla. Preukážete sa mu
občianskym preukazom. Tu odovzdáte druhý lístok,
ktorý ste obdržali pri registrácii a dostanete výsledok testu
v uzavretej obálke s poučením o ďalšom postupe. Následne
opúšťate priestor po vyznačenej trase.
Vážení občania!
O tom, ktorý čas si vyberiete a kedy pôjdete na testovanie, sa
rozhodujete sami. Posledný odber sa bude robiť o 21.30 hod. .

Ďalšia dôležitá informácia:
Parkovanie autami nebude možné ani vo dvore obecného
úradu, ani pri centre voľného času, preto si zvážte, či
prídete automobilom.
Prosíme vás o trpezlivosť a nezabudnete mať na tvári rúško!

COVID-19 ORSZÁGOS TESZTELÉS
TÁJÉKOZTATÓ A TAKSONYI LAKOSOK SZÁMÁRA
Tisztelt lakosaink!
Az országos tesztelés időpontja 2020. október 31. szombat, és
2020. november 01. vasárnap, reggel 7.00 órától este 22.00 óráig.
Taksonyon két mintavételi helyet alakítottunk ki.
1. Az

egyik

mintavétel

a

helyi

szabadidőközpont

(kultúrház) épülete előtt,
2. másik az új községi hivatal udvarában lesz.
Lakosaink bármelyik mintavételi helyet választhatják. Viszont azt
ajánljuk, hogy - Galánta felől nézve - a falu jobb oldalán lakók
a szabadidőközponthoz menjenek a tesztre, a falu bal oldalán lakók pedig
az új községháza udvarára.
A tesztelésre ne feledjék magukkal hozni a személyi
igazolványukat, gyermekeknél a betegbiztosító kártyát.
Felnőtteknek a telefonszámukat is meg kell adni.
A mintavételi

helyeken

tartsák

be

a személyzet

utasításait. Belépéskor fertőtlenítsék kezüket és tartsák
be a menetirányt.
Az egész tesztelési folyamat három részből áll: regisztráció,
mintavétel, eredmény.
1. REGISZTRÁCIÓ az első rész, amikor bemutatják
személyi igazolványukat, illetve gyerekek a betegbiztosító
kártyát. A regisztrációnál meg kell adni a telefonszámukat is.
A regisztrálás után két darab azonos számú sorszámot kapnak.

2. MINTAVÉTEL a második rész. A mintavétel előtt
mindenki kifújja az orrát és a szemetesládába dobja
a zsebkendőt.

A sorszám

a regisztrációnál

kapott,

egyik

darabját,

átadja

az

amelyet

egészségügyi

dolgozónak, aki elvégzi a mintavételt. A mintavétel az
orrgaratból egy vékony pálcika segítségével történik.
3.

EREDMÉNY a harmadik része a tesztelésnek. Az
eredményre kb. 15-30 percet kell várni az arra kijelölt
helyen. Az eredmény kiértékelése után a regisztrációnál
kapott sorszám alapján az egészségügyi dolgozó fogja
szólítani az embereket az eredmény átvételére, ahol
személyi igazolvánnyal igazolják magukat. A sorszámot

leadják, majd átveszik zárt borítékban a teszt eredményét a további
eljárással kapcsolatos utasításokkal együtt. Ezután a kijelölt útvonalon
távoznak.
Tisztelt lakosaink!
Minden lakos maga dönti el, milyen időpontban érkezik
a tesztelésre, de kérjük ne hagyják az utolsó pillanatra. Az utolsó
mintavétel 21.30-kor történik.
Felhívjuk lakosaink figyelmét,
hogy a szabadidőközpontnál, illetve a községi hivatalban
a parkolás nem lesz lehetséges, ezért gondolják meg, hogy
autóval jönnek-e a tesztelésre.
Kérjük lakosainkat, legyenek türelmesek és ne felejtsék el a
szájmaszk használatát!

