
Obec LUDANICE, SNP 448/69, 956 11  Ludanice 

Ako prebehne testovanie na ochorenie Covid-19? 

Jednotlivé kroky, ktoré absolvujete: 

 

KROK 1 

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k 

dispozícii. 

KROK 2 

Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym preukazom, pracovník 

vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo. 

KROK 3 

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou 

tyčinkou. 

KROK 4 

Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. 

KROK 5 

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 v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a 

pozitívneho výsledku.  

KROK 6 

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. 

 

ODBERNÉ MIESTO V NAŠEJ OBCI JE PRED KULTRÚNYM DOMOM LUDANICE! 

 Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz a deti kartičku poistenca !!! 

 

 Deti a mládež vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojím rodičom, 

ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa. 

 

 Odporúčame osobám starším ako 65 rokov, aby zostali v 10-dňovej domácej 

karanténe. V prípade ak nechcú zostať v karanténe, môžu prísť na testovanie. 

 

 Odporúčame teplé oblečenie do exteriéru.  

 

 Prosíme o maximálnu trpezlivosť a ohľaduplnosť. 

 

Na druhej strane tohto informačného letáku nájdete rozpis na zabezpečenie plynulého 

priebehu testovania po uliciach. 



Doporučený harmonogram príchodu občanov na testovanie 

SOBOTA - 07. 11. 2020 – parkovisko pred kultúrnym domom Ludanice   

 

Čas príchodu na 

odberné miesto 
Rozdelenie ulíc  

 

8:00 – 12:00  

 

SNP, Cintorínska 

 
 

 12:00 – 13:00  

 

prestávka na obed 

 

13:00 – 17:00 

 

Štúrova, Družstevná,  

Trojičné námestie 

 

17:00 – 17:30  

 

prestávka na večeru 

 

17:30 – 19:30 

 

Kpt. Nálepku, Nádražná 

 

 

 

Doporučený harmonogram príchodu občanov na testovanie 

NEDEĽA - 08. 11. 2020 – parkovisko pred kultúrnym domom Ludanice   

 

Čas príchodu na 

odberné miesto 
Rozdelenie ulíc  

 

8:00 – 12:00  

 

Slobody   

12:00 – 13:00  

 

prestávka na obed 

 

13:00 – 17:00 

 

1. mája, Topoľčianska, Pivovarská 

 

 

17:00 – 17:30  

 

prestávka na večeru 

 

17:30 – 19:30 

 

9. mája, Hviezdoslavova 

 

 

Tento harmonogram má odporúčací charakter, ale obec Ludanice úctivo žiada občanov 

o dodržiavanie určených časových pásiem! 

SPOLU TO ZVLÁDNEME ! 



 

Celoplošné testovanie na COVID-19 

Potrebné informácie pre obyvateľov Mýtnej Novej Vsi 

Miesto testovania:  Kultúrny dom Kamanová – terasa!!! 

Dátum testovania:  sobota 07.11.2020 (občania obce Kamanová) 

a nedeľa 08.11.2020 (občania obce Belince a Mýtna Nová Ves) 

Čas testovania:        08:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 12: 45 hod prestávka 

                                       13:00 hod – 17:00 hod           17:00 hod – 17:30 hod prestávka 

                                       17:30 hod – 20:00 hod 

Čo si treba k testovaniu doniesť: 

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz 

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca 

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné 
nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom ) 

Odporúčania k organizácii testovania: 

Prosíme občanov Mýtnej Novej Vsi,  aby prichádzali podľa poradia čísla domov: 

Čas od – do NEDEĽA 8.11.2020 

14:00 – 15:00 čísla domu 1- 40 

15:00 – 16:00 čísla domu 41 - 80 

16:00 – 17:00 čísla domu 81 -  110 

17:30 – 19:00 čísla domu 111 -160 

19:00 – 20:00 čísla domu 161-192 

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas,  čím chceme predísť 

dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. 

 


