
Informácie o štvrtom kole testovania pre občanov obcí  

Herľany a Žirovce 

 

Testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci operácie 

Spoločná zodpovednosť sa uskutoční aj v našej obci, pretože v rámci 

posledného realizovaného testovania sme dosiahli podiel pozitívnych testov 

2,34%, čo je viac ako stanovené 1%. 

Štvrté kolo testovania je dobrovoľné a z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké 

obmedzenia pre občanov. 

Štvrté kolo plošného testovanie obyvateľov obcí Herľany a Žirovce sa uskutoční 

počas jedného dňa a to: 

21.  novembra 2020, t. j. v sobotu, v čase od 08.00 h do 20.00 hod. 

- obedňajšia prestávka od 12.00 hod. do 13.00 hod. 

- prestávka na večeru od 17.00 hod. do 17.30 hod. 

Stacionárne odberné miesto – zasadacia miestnosť na Obecnom úrade 

Herľany je doporučené a schválené RVPS Košice. 

Presný čas testovanie pre obyvateľov nie je stanovený, preto prosím obyvateľov 

našich obcí, aby k testovaniu prichádzali priebežne počas celého dňa vo vyššie 

stanovenom čase. 

Testovanie bude prebiehať v interiéry budovy, za prísnych hygienických 

epidemiologických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet 

osôb na jednom mieste. Odporúča sa absolvovať obe testovania, nakoľko prvý test       

v ranných štádiách nákazy nemusí spoľahlivo odhaliť vírus. Medzi testovaniami – 

rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie sa na nevyhnutné minimum. 

Pri vstupe na odberové miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po 

vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na 

mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – 

určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou 

poistenca. Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, 



rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa. Vypíšete formulár 

potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi 

odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana 

jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. 

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte 

zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok 

Vášho testu a odovzdá vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v 

prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v 

prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. 

 


