
 

OBEC Lažany 
Celoštátne skríningové testovanie na ochorenie Covid-19 

 

V obci Lažany prebehne v tento deň: NEDEĽA – 24. 1. 2021 (na obecnom úrade) 
 

Váš čas na testovanie:  

č. domu:   

čas:   
 

Testovanie nie je povinné, ale odporúčané. Avšak, od 27. januára sa budete potrebovať 

preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom pri vstupe do zamestnania. Pre občanov od 

15 do 65 rokov bude potrebné potvrdenie aj pri vychádzke do prírody (pri ceste žiakov do školy 

je test potrebný už od veku 10 rokov) 

Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie nie 

staršie ako 90 dní. Testovať sa nemusia ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po 

poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne 

postihnutí a občania aktuálne v karanténe.  

Informácie o zakázaných a dovolených činnostiach od 27. januára 2021 sú dostupné 

na úradnej tabuli a webovej stránke obce: www.obeclazany.sk 

         

 

 

 

Priebeh testovania:  
Testovanie sa uskutoční z okien malej zasadačky obecného úradu (3. a 4. okno zľava od hl. cesty) 

1. Vstup do odberného miesta – dezinfekcia rúk. 
2. Administratívne úkony (3. okno) – preukázanie sa občianskym preukazom a kartičkou poistenca 

(deti do 15 rokov). Bude Vám pridelené identifikačné číslo.  
3. Vezmete si vreckovku, vyfúkate si nos a odkašlete – zahodíte vreckovku do pripraveného koša, 

opäť si vydenzifikujete ruky.  
4. Odovzdanie prideleného čísla zdravotníkovi a odobratie vzorky (4. okno). 
5. Čakanie na výsledok vo vyhradenom priestore (15-30 minút). Ideálne je čakať vonku, v prípade 

potreby bude k dispozícii vydenzifikovaný vnútorný priestor veľkej zasadačky.  
6. Privolanie na záverečné stanovisko podľa identifikačného čísla, preukázanie sa občianskym 

preukazom (kartičkou poistenca), odovzdanie výsledkov (potvrdenia).  
7. Odchod z odberného miesta.  

 
V priestore, kde sa bude testovanie vykonávať, sa riaďte značkami a pokynmi zodpovedných pracovníkov. 

Vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, respirátor)!  

Žiadame o dôsledné 

dodržiavanie priradeného času! 

http://www.obeclazany.sk/

