
Celoplošné testovania sa uskutoční sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 v čase od 7.00 do 

22.00 hod. Od 12 -13 00 hod. bude obedňajšia prestávka počas ktorej sa budú dezinfikovať 

priestory odberného miesta. 

Obecný úrad Pružina oznamuje, že v našej  obci bude zriadené  1 odberné  miesto v kultúrnom 

dome pre občanov Pružiny . Testovanie sa odporúča pre občanov od 10 rokov do 65 rokov. 

Testovanie je dobrovoľné. Kto sa nezúčastní na testovaní bude povinný dodržať 10 dňovú 

karanténu. 

 

Občanom obce Pružina sa odporúča zúčastniť  na testovaní v odbernom mieste tak , ako bude 

určené v časovom rozpise podľa súpisných čísel. Časový rozpis bude zverejnený na webovej 

stránke obce a tiež na úradnej tabuli obce. Zo sebou si prineste občiansky preukaz alebo  preukaz 

poistenca a vlastné pero. 

Tehotné ženy ,majú prednosť po  predložení tehotenskej knižky vedúcemu  odberného miesta, 

ktorý o uprednostnení tohto občana rozhodne. Verím, že uprednostnenie takéhoto občana vo Vás 

nevyvolá žiadnu formu hnevu, ale skôr pochopenie o vzájomnej spolupatričnosti 

Chceme upozorniť občanov, aby sa prišli počas jedného víkendu otestovať len raz. Všetko bude 

zaznamenané a kontrolované. V prípade pozitívneho výsledku, sú občania okamžite povinní ísť do 

karantény a ochrániť tak aj ďalších ľudí. 

Pevne veríme, že spoločnými silami a aj so spoluprácou občanov sa nám podarí bezproblémovou 

zvládnuť pretestovať čo najviac obyvateľov. 

Ako prebieha testovanie 

Krok č. 1 – Registrácia 

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete 

pridelené číslo. 

Krok č. 2 – Testovanie 

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu. 

Krok č. 3 – Vyhodnotenie testu 

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, 

kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút. 

Krok č. 4 – Prevzatie testu 

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete 

mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. 

Obec Pružina  bude v najbližších dňoch a aj počas testovacieho víkendu  pravidelne verejnosť informovať 

o najnovších pokynoch a informáciách. 

 


