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Útmutató az országos COVID 19 teszteléshez 

„Közös felelősség” 

 

Helyszín: Kultúrház – Lakszakállas, Fő utca 30  

Időpont:  2020 október 31 (szombat) és 2020 november 1 (vasárnap) 

               Reggel 7 00 – tól este 22 00 – ig. Az utolsó törlet 21 30-kor lesz levéve. 

Mit kell tudnunk a közelgő országos tesztelésről? 

 Az országos koronavírus-tesztelés önkéntes jellegű lesz és 10 éves kortól minden állampolgár 

részt vehet majd rajta. 

 A teszten való részvétel nem tanácsos 65 év feletti, illetve mozgáskorlátozott 

személyeknek akik idejük nagyrészét otthonukban, sűrűbb közösségi kontaktus nélkül töltik. 

 Az elkövetkező országos tesztelésbe nem vonják be az idősotthonok lakóit, illetve azokat aki 

épp kórházi kezelés miatt tartósan a kórházakban tartózkodnak. Ezen személyek tesztelése az 

adott intézményekben történik majd. 

 A tesztelés helyszínén szigorú egészségügyi szabályok lesznek foganatosítva, a tesztelésre 

hasznát helységek előlegesen fertőtlenítve lesznek. 

 A rend és fegyelem felügyeletét a szlovák rendőrség és a szlovák hadsereg látja majd el. 

 A tesztet végző személyzet egy megelőző tesztelésen esik majd át. 

 A tesztelés végrehajtásához szükséges mintavételt szakképzett egészségügyi dolgozók végzik 

majd el. 

 A mintákat a tesztelést követően megsemmisítik. 

 A tesztelés a már fentebb jelzett napokon délelőtt 07:00-tól 12:00 -ig, délután 13:00-

tól 22:00 -ig tart majd. A tesztelésen résztvevőknek nem kötelező a tesztelést az állandó 

lakhelyükhöz közeli állomáson elvégeztetni, átmeneti lakhelyükhöz közeli teszt központon is 

megjelenhetnek. Kérjük a lakosságot, hogy a Lakszakállasi tesztelő állomást elsődlegesen 

Lakszakállasi és Szilasi lakosok használják. 

 Pozitív teszteredmény esetén a tesztelt személynek 10 napra önkéntes karanténba kell 

vonulnia. Ha egy háztartáson belül valakinek pozitív teszteredménye van, akkor használhatja 

a karanténra a belügyminisztérium erre kijelölt központjait. 

 A külföldön tartózkodó szlovák állampolgároknak nem tanácsolják, hogy direkt a tesztelés 

céljából térjenek haza. Ezekre a személyekre az október 1.-én hozott egészségügyi 

rendelkezések vonatkoznak. 
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A TESZTELÉS FOLYAMATA 

 Kérjük hozzák magukkal a személyi igazolványukat illetve 15 éves korig az egészségügyi 

kiskártyájukat. 

 Kérjük a lakosságot, hogy a következő időrendi sorrendben érkezzenek a tesztelésre: 

 

Szombat – 2020.10.31: 

Vezetéknév kezdőbetűje    

A, B, C ebéd CS, D, E, É  F vacsora 
G, GY, H, 

CH 
I, J. Ko 

Érkezés időpontja    

07:00–
12:00 

12:00 – 
13:00 

13:00–15:00 
15:00–
17:00 

17:00–17:30 
17:30–
18:30 

18:30-
21:30 

 

Vasárnap – 2020.11.01: 

Vezetéknév kezdőbetűje     

Kr., L M, N,O ebéd Ö, P R S, SZ vacsora S, SZ T 
V, Z, 
ZS 

Érkezés időpontja     

07:00–
9:00 

09:00–
12:00 

12:00 – 
13:00 

13:00–
15:00 

15:00–
16:00 

16:00–
17:00 

17:00–
17:30 

17:30–
18:30 

18:30–
19:30 

19:30–
21:30 

 

 Belépés a tesztelés helyszínére a kultúrház főbejáratán lesz. A belépést a Lakszakállasi és 

Szilasi önkéntes tűzoltók fogják kordinálni. Parkolás céljából kérjük használják az 

egészségügyi központnál és a kastély mögötti parkolókat. Kérjük sorakozásnál is tartsák be 

a minimális 2 m távolságot. 

 Kérjük a lakosságot, hogy legyenek türelmesek és tartsák be az előírt névszerinti 

sorrendet. 

 Idősebb és beteg lakosaink elsőbbséget élvezhetnek. 

 Abban az indokolt esetben, ha nem tud az előírt sorrendben érkezni, akkor érkezhet más 

időpontban is.  
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A TESZTELÉS FOLYAMATA  TESZTELÉSI HELYSZÍNEN 

 Belépés után fertőtlenítse le a kezét az elkészített fertőtlenítővel. 

ADMINISZTRATÍV RÉSZ 

 Ezután egyszerű adminisztratív lépések következnek – felmutatják az adminisztratív 

dolgozónak a személyi igazolványukat illetve egészségügyi kártyájukat gyermekek 

esetében. 

 Az adminisztratív dolgozó kitölti a regisztrációs nyomtatványt. 

 A regisztráció után számot valamint törlőkendőt kap. 

 Ezután kifújja az orrát és köhög egyet, eldobja a törlőkendőt. 

MINTALEVÉTEL 

 Az egészségügyi szakembernek átadja a számát. 

 Az egészségügyi szakember utána leveszi a törletet az orrából vékony hajlékony pálcával. 

VÁRAKOZÁS AZ EREDMÉNYRE 

 Az eredményre az erre kijelölt fertőtlenített helyen fog várakozni. 

EREDMÉNY 

 Az egészségügyi szakember szólítani fogja Önt a sorszáma alapján. 

 Ismét megmutassa az személyi igazolványát. 

 Az egészségügyi szakember kiírja az eredményről szóló okiratot. 

 Az eredményt zárt borítékban fogja kézhez kapni és útmutatást kap, hogy mit kell pozitív 

vagy negatív teszteredménynél csinálni. 

 Elhagyja a tesztelési helyet, pozitív teszt esetén 10 napos karanténba kell vonulnia. 
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MEGVAN AZ EREDMÉNYEM, HOVA TOVÁBB? 

NEGATÍV VAGYOK 

Tanácsos részt venni a tesztelés másik fázisában is, amely előre láthatólag 7 nap múlva lesz, mivel a 

betegség olyan fázisában lehet amikor a betegség még nem mutatja a jeleit. Fő a biztonság!  

POZITÍV VAGYOK 

1. Mihamarabb vonuljon 10 napos karanténba. Azok a személyek, akik nem szeretnének otthon 

tartózkodni a karantén ideje alatt, azok igénybe vehetik a minisztérium által  fenntartott 

létesítményeket, valamint magánlétesítményeket. Részletes információt a közlekedési 

minisztérium fog szolgáltatni hamarosan. 

2. A tesztje eredményéről értesítse az általános orvosát telefonon, emailben, vagy SMS-ben. 

3. A tesztje eredményéről értesítse az Önnel közeli kontaktusban lévőket, akikkel 2 napra a 

teszteléstől visszamenőleg találkozott. Kérje meg Őket, hogy abszolválják az országos  

tesztelést ők is, vagy egyeztessenek időpontot a www.korona.gov.sk oldalon. Ezekre a 

személyekre is vonatkozik a kötelező 10 napos karantén a tesztjük eredményétől függően. 

4. Naponta figyelje a saját tüneteit, melyek tipikusak a COVID 19 megbetegedésre ( köhögés, 

légszomj, láz, érzék vagy ízvesztés) és naponta mérje a lázát. 

5. Ha valamelyik felsorolt tünete jelentkezik, akkor értesítse a kezelőorvosát vagy a 

közegészségügyi hivatal dolgozóit és járjon el az utasításaik alapján. 

6. Tartsa be az alapvető higiéniai előírásokat, mosson kezet, hordjon maszkot ( közös 

háztartásban élőkkel minimalizálja le a kapcsolatot, legyen külön szobában, használjon saját 

háztartási eszközöket, fertőtlenítsen és rendszeresen szellőztessen…) 

7. Ne találkozzon más személyekkel. 

8. Ne utazzon sehová. 

9. Ne fogadjon vendégeket a lakhelyén, vagy a karanténja helyszínén. 

10. A karantént 10 nap után elhagyhatja, feltéve ha az utolsó 3 napban nem voltak COVID 19 

klinikai tünetei, vagy nem volt közeli kontaktusban olyan személlyel aki COVID 19 pozitív. 

A karantén befejezéséhez nem szükséges negatív teszt. Sokaknál továbbra is fennáll a teszt 

pozitivitása, de a vírus 10 nap után nem képes továbbterjedni emberről emberre, így ez a 

személy már nem számít terjesztőnek. 

http://www.korona.gov.sk/

