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Oznam pre občanov 

Dňa 31.10.2020 v sobotu sa v obci Pakostov spustí dobrovoľné celoplošné testovanie na 

koronavírus, ak vláda SR do tohto termínu nerozhodne inak. 

V sobotu 31.10.2020 sa začne testovanie od 7,00 hod. ráno a skončí v nedeľu o 22,00 hod.,  kde 

posledný odber sa uskutoční o 21,30 hodine.  V čase od 12,00 hod. do 13,00 hod. bude 

obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 18:00 bude prestávky na večeru. Preto vyzývame 

občanov, aby sa v tomto čase nezdržiavali pri odbernom mieste. 

Prioritne sa budú v sobotu testovať občania Pakostova a v nedeľu sa budú testovať občania 

Ruskej Kajne a občania Pakostova, ktorí sa nemohli dostaviť na testovanie v sobotu 

z pracovných dôvodov. Starosta obce neurčil poradie testovania občanov  napr. podľa abecedy 

alebo podľa súpisného čísla, ale aby občania prichádzali na testovanie postupne tak ako 

k volebným urnám. 

Testovať sa bude antigénovými testami za prísnych hygienických opatrení ako nutnosť 

používať ochranné rúško, dezinfekciu rúk a dodržiavanie 2 m odstup. Samotné testovanie sa 

uskutoční v budove kultúrneho domu. Odberné miesto bude označené červenými šípkami. 

Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. 

Dôchodcovia a seniori nad 65 rokov sa testovať nemusia.  Napriek tomu, že testovanie je 

dobrovoľné všetky  osoby, ktoré sa testovania nezúčastnia musia absolvovať  povinnú 10 dňovú 

karanténu. 

Každá zmena alebo komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas priebehu alebo začiatku 

testovania napr. personál sa nedostaví v čas a testovanie sa začne neskôr, alebo personál nebude 

stíhať z dôvodu nedostatku kapacít testov či certifikátov, obecný úrad bude o tejto skutočnosti 

informovať občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. A takýmto spôsobom sa bude 

korigovať a usmerňovať celý priebeh testovania. 

Na testovanie si osoby do 15 rokov so sebou prinesú kartičku poistenca a osoby nad 15 do 65 

rokov občiansky preukaz. 

Vyzývame všetkých občanov, aby boli počas doby testovania zodpovední, ohľaduplní 

a disciplínovaní. Ďalšie inštrukcie Vám poskytne personál na odbernom mieste. Bližšie 

informácie bude obecný úrad poskytovať prostredníctvom všetkých možných dostupných 

zdrojov v priebehu tohto týždňa. 


