O TESTOVANÍ v obci Limbach
Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31.10.2020 do 1.11.2020
( sobota a nedeľa). V obci Limbach sú zriadené dve odberové miesta:
1. Pri Obecnom úrade v Limbachu ( stany v exteriéri)– pre ulice nachádzajúce sa v 1.
volebnom okrsku a to: Cintorínska, Černicová, Družstevná, Gaštanová, Limbová,
Pod Dúblami, Malokarpatská, Mlynské Pole, Podlesná, Potočná, Priečna, Raková, Pri
kockách, Silvánska, SNP, Suchý vrch, Záhradná.
2. Na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli ( stany v exteriéri - za Základnou
školou na Vinohradníckej ul. ) – pre ulice nachádzajúce sa v 2. volebnom okrsku
a to: 1. mája, Slnečná, Sadová, Školská, Vinohradnícka, Športová, Iršajská,
Vavrinecká
Žiadame občanov o dodržiavanie pokynov príslušníkov OR PZ, vojakov a personálu,
prítomného pri testovaní.
Príďte pešo, pretože v obci sú obmedzené možnosti parkovania.
Odporúčame občanom, aby si pre zvýšenú ochranu priniesli so sebou vlastné pero k
registrácii.
• Prineste si občiansky preukaz a kartičku poistenca.
• V prípade nepriaznivého počasia sa teplo oblečte a vezmite si dáždnik.
• Občania so zdravotným postihnutím (invalidný vozík, autizmus, ...) budú vybavení
prednostne, stačí ak sa nahlásia dozorujúcim dobrovoľníkom, alebo inému členovi
odberového tímu.
• Odber s vyhodnotením by mal trvať 20-30 minút.
• Informácie o výsledkoch vášho testu sa dozvie len zdravotník, ktorý ho bude vyhodnocovať.
Odporúčame obyvateľom stiahnuť si mobilnú aplikáciu SOM LIMBACH do svojich mobilných
telefónov. V prípade ak by vznikali dlhé rady alebo by vznikol prázdny priestor pri testovaní,
prostredníctvom tejto aplikácie budeme informovať o týchto skutočnostiach, aby sa
obyvatelia vedeli dostaviť na testovanie bez dlhého čakania.
Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich
domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými
obmedzeniami a závažnými ochoreniami ( napr. onkologický pacienti,...), ktorí sa prirodzene
vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
Testovanie v obci Limbach bude prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude
jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, odberové miesta budú
dezinfikované.

Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru
SR a Ozbrojených síl SR.
Testujúci personál bude vopred testovaný.
Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 07:00 - 12:00 h a 13:00
- 22:00 h, (s dvoma prestávkami na jedlo pre lekárov a dobrovoľníkov: 12,00 – 12,45 a od
18,00 – 18,30), nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste
prioritne, ak je to možné, využívali odberné miesta zriadené v mieste svojho trvalého
bydliska. Testovať sa môžu aj cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržujú na Slovensku.
V prípade pozitívneho výsledku testu nastupujete do domácej 10-dňovej karantény.
V prípade, že nemôžete absolvovať karanténu v domácom prostredí, bude k dispozícii
niekoľko hotelových ubytovacích zariadení s karanténnym režimom, v ktorých bude možnosť
za odplatu absolvovať povinnú karanténu, s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy osôb
žijúcich v jednej domácnosti. Zoznam ubytovacích zariadení je zverejnený na
www.limbach.sk .
POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:
Do priestorov odberného miesta vstupuje občan podľa značenia a pokynov . Po vstupe do
odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k
dispozícii.
ADMINISTRATÍVA
Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa
preukážete občianskym preukazom, osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom
poistenca, vypíšete formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo
a vreckovku.
ODBER
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z
nosohltana jemnou tyčinkou.
ČAKANIE NA VÝSLEDKY
Na výsledky počkáte vo vyhradenom priestore.
ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, opäť predložíte zdravotníkovi
občiansky preukaz, zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
Zdravotník Vám odovzdá certifikát s poučením, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho
výsledku. Z miesta testovania odchádzate podľa vyznačenia a pokynov.
Buďme zodpovední a zostaňme zdraví.

