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  Obec Beladice 

 

          

 

          Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 

 
Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude konať: 

• v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020. 

Odberové miesto pre obec Beladice je zriadené v priestoroch  

futbalového ihriska vo Veľkých Chrašťanoch.  

 
• testovanie bude prebiehať v čase od 7,00 h. do 22,00 h.. 

• prestávka na obed a dezinfikovanie priestorov je od 12,00 h. do 13,00 h. 

• prestávka na večeru a dezinfikovanie priestorov je od 17,00 h. do 18,00 h. 

                 

                Harmonogram príchodu občanov do odberného miesta :  

V záujme zabezpečenia plynulého chodu testovania Vás o situácii pred odberovým miestom 

budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a facebookovej stránky Naše 

Beladice.  

V sobotu 31. 10. 2020.  

od  7 : 00 - 10: 30 h.    Malé  Chrašťany 

od 10:30 - 15 :30 h.   Beladice,  prestávka na obed a dezinfikovanie priestorov je 

od 12,00 h. do 13,00 h. 

od 15:30 - 21:45 h. Pustý Chotár - prestávka na večeru a dezinfikovanie 

priestorov je od 17,00 h. do 18,00 h. 

 

V nedeľu 1.11. 2020.    

Veľké Chrašťany : 

Hlavná II   od  7:00 - 12 00 h., prestávka na obed a dezinfikovanie priestorov je 

od 12,00 h. do 13,00 h. 

Horná, Školská, Poľná od 13:00 - 17:00 h., prestávka na večeru a dezinfikovanie 

priestorov je od 17,00 h. do 18,00 h.                                                      
Zlatomoravecká, Nová, Cintorínska, Gaštanová, Pekárenská  od  18:00 – 21:45 h. 
 

•  testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci  

obyvatelia od desať rokov.  

•  neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch 

 

 V prípade, že Vám nevyhovuje na testovanie stanovený úsek dňa, môžete 

prísť aj v inom čase, no naozaj len zo závažných dôvodov. 
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Termíny testovania sme rozdelili na základe počtu obyvateľov 

v jednotlivých častiach obce. Pustý Chotár, Beladice a Malé Chrašťany sú jeden 

celok – jeden deň ! Je to polovica obyvateľstva obce. Časť Veľké Chrašťany je 

druhá polovica – druhý deň! Dĺžka testovania jednotlivca je podmienená 

viacerými faktormi, hlavne počtom zdravotníkov pridelených do obce  zo strany 

štátu Určite  sa budú tvoriť zástupy ľudí. Vyzývame k ohľaduplnosti ! 

Uprednostnite starších obyvateľov. 

 Nakoľko testovanie bude prebiehať vonku na futbalovom ihrisku – 

oblečte a obujte sa primerane k počasiu ! O každej zmene Vás budeme včas 

informovať  miestnym rozhlasom. Obec Beladice zabezpečila z vlastných zdrojov 

pre testovanie obyvateľov nasledovné položky : dezinfekciu, stany 

s vykurovaním, osvetlenie, stoly, stoličky, pásky na značenie priestoru, ochranné 

pomôcky, rukavice, štíty, obed, večeru a občerstvenie pre personál. Obec 

zabezpečila dobrovoľníkov, zdravotný personál a administratívny personál. 

Vopred ďakujem za porozumenie, nevieme viac ovplyvniť jednotlivé čakacie 

doby na testovanie!                                                                                                   
 

  

 

 

V Beladiciach, dňa 29.októbra 2020 

 

 

 

 

               PhDr. Mário Žáčik  v. r.                                                                                    

                starosta obce Beladice 
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POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE 

ADMINISTRATÍVA  čakajú Vás  jednoduché administratívne úkony – určenému 

pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.  

• Vypíšete formulár potrebný na registráciu.  

• Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.  

• Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.  

ODBER 

• Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.  

• Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.  

ČAKANIE NA VÝSLEDKY 

• Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.  

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV 

• 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.  

• Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-

dňovej karantény.  
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