TESTOVANIE 2.KOLO COVID-19
Oznamujem občanom, že v našej obci sa koná zajtra druhé kolo testovania na
COVID-19. Testovanie bude 8.11.2020 v KD-bývala ZŠ v čase od 8.00 do 20.00
h. Obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00h. Posledný odber bude o 19.30h,
aby sa do 20.00h mohol vyhodnotiť.
Niektoré aktuálne odpovede na otázky

Nebol som na testoch v prvom kole
V prvom kole som sa nenechal otestovať, no nechcem byť doma ďalší
týždeň. Stačí, ak sa nechám cez víkend otestovať antigénovým testom
v druhom kole?
Oficiálne miesta najprv hovorili, že nie. Že človek, ktorý nebol na prvom
kole, nemôže ísť ani na druhé kolo a to preto, že pre neho platí zákaz
vychádzania. Vo výnimkách zo zákazu nebola cesta na plošné testovanie.
Neskôr prišlo nové vysvetlenie, ktoré cestu na plošné testovanie schovalo
pod "neodkladného lekárskeho vyšetrenie". Inak povedané, podľa tohto
vysvetlenia na víkendové plošné testy môžete ísť, aj keď ste neboli na
testoch v prvom kole.
PCR test môžete absolvovať kedykoľvek – v prípade zeleného okresu. V
prípade pohybu v červenom okrese musí byť vykonaný najskôr 7.
novembra-to je dnes.
V prípade, že sa počas budúceho týždňa rozhodnem, že si test
urobím, končí sa pre mňa zákaz vychádzania?
Ak sa dáte počas týždňa otestovať, či už PCR testom, alebo antigénovým
testom v mobilnom odbernom mieste, a váš výsledok bude negatívny,
prestáva pre vás platiť zákaz vychádzania.

Nepôjdem na druhé kolo testovania. Čo ma čaká?
Ak sa rozhodnete, že na druhé kolo testovania nepôjdete, bude pre vás
platiť zákaz vychádzania do soboty 14. novembra.
Môžem ísť aj bez testu nakúpiť potraviny?
Môžete ísť do najbližšej predajne na nákup potravín, ale aj do lekárne, na
nákup hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb
pre zvieratá. Môžete si ísť tiež natankovať na čerpaciu stanicu.
Je potrebné ale myslieť na to, že naďalej platia v potravinách a drogériách
vyhradené hodiny pre seniorov od 9:00 do 11:00.

Podľa vyhlášky hlavného hygienika môžu v obchodoch odo mňa
požadovať preukázanie sa negatívnym testom, ktorý ale nemám. Ako
to je?
V prípade, že si idete nakúpiť nevyhnutné životné potreby ako potraviny či
lieky, do obchodu môžete vstúpiť aj bez negatívneho testu.
Platí však, že nakúpiť si máte ísť do najbližšej maloobchodnej predajne od
miesta bydliska, a to v nevyhnutnom rozsahu.

Môžem ísť k lekárovi?
Áno. K lekárovi môžete ísť, či už na neodkladné vyšetrenie/výkon, alebo aj
za plánovaním vyšetrením/výkonom. Môžete ísť aj na preventívnu
prehliadku.
Pri návšteve vás môže sprevádzať blízka osoba alebo príbuzný.

Môžem ísť vyvenčiť svojho psa?
Áno. Vyvenčiť psa alebo mačku je možné do vzdialenosti sto metrov od
domu. V prípade, že máte hospodárske zvieratá, môžete sa o ne ísť
postarať.
Okrem toho môžete ísť so svojím zvieraťom aj k veterinárovi.
Môžem sa ísť postarať o svojich nevládnych rodičov?
Áno, môžete sa ísť postarať o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na
takúto starostlivosť odkázaný.
Umrel mi blízky človek, môžem ísť na pohreb?
Áno. Výnimkou zo zákazu vychádzania je aj cesta na pohreb blízkej osoby.
Môžem mať svadobný obrad alebo nechať pokrstiť svoje dieťa?
Áno, môžete. Medzi výnimky spadá aj uzavretie manželstva a krst.

Môj výsledok testu bol pozitívny. Čo ďalej?
Ak ste mali pozitívny výsledok, ostávate v domácej karanténe. Pokiaľ
izoláciu strávite doma, musia ju absolvovať aj ľudia, ktorí s vami žijú. Počas
tohto obdobia neprijímate návštevy iných ľudí.

Musím svojmu všeobecnému lekárovi nahlásiť, že som mal pozitívny
výsledok?
Áno, o tom, že ste mali pozitívny výsledok, musíte informovať svojho
lekára, a to buď telefonicky, cez mail, či SMS-kou. V prípade potreby vám
vystaví PN-ku.
Ak pozitívny výsledok malo vaše dieťa, informujete o tom jeho pediatra.
Následne si pravidelne sledujte zdravotný stav. Ak by sa vám alebo vášmu
dieťaťu zdravotný stav zhoršil, opäť kontaktujte lekára.

Posledné dni som bol v úzkom kontakte s inými ľuďmi, mám ich
informovať o tom, že som pozitívny?
Áno, v tomto prípade sa odporúča, aby ste informovali každého, s kým ste
boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom. Aj pre tieto osoby následne
platí, že musia ísť do karantény, až kým nebudú mať negatívny výsledok
testu.
Čo môžem počas karantény?
Požiadajte rodinu alebo priateľov, aby vám urobili nákupy alebo si ich
objednajte. Akceptuje sa krátke opustenie bytu, a to v prípade, ak
potrebujete ísť prebrať nákup, vyhodiť smeti či vyvenčiť psa. Pritom,
samozrejme, musíte mať rúško, držať si odstup od iných ľudí a pred
opustením bytu si vydezinfikovať ruky.
Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v
prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo
nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
Kedy sa skončí moja karanténa?
Izolácia sa končí po desiatich dňoch v prípade, že sa u vás nevyskytli
klinické príznaky v posledných troch dňoch. Po 10 dňoch pre výnimku zo
zákazu vychádzania potrebujete potvrdenie od lekára, že ste prekonali v
posledných troch mesiacoch ochorenie covid-19.

Bývam v okrese, kde druhé kolo testovania nebude, môj negatívny
test stále platí?
Áno. Váš certifikát vydaný v čase štátom organizovaného celoplošného
testovania od 29. októbra do 1. novembra zostávajú naďalej platné ale len
v okresoch kde druhé kolo testovania nebolo vyhlasené.
V prípade, že ste boli v období od 29. októbra do 8. novembra na PCR
testoch, aj tieto zostávajú v platnosti.
Musím aj naďalej pri sebe nosiť certifikát, že som negatívny?
Áno, musíte.
Nebol som na prvom kole plošného testovania. Naďalej pre mňa platí
zákaz vychádzania?
Áno, zákaz vychádzania platí naďalej. Predlžuje sa vám do soboty 14.
novembra.

Na víkend idem zo zeleného okresu do červeného, musím ísť na druhé
kolo?
V prípade, že idete do červeného okresu len na víkend, na druhé kolo
nepotrebujete ísť. Po návrate do vášho zeleného okresu totiž to platí iba
váš certifikát z predchádzajúceho víkendu.
Prichádzam na Slovensko, mám očakávať, že na hraniciach ma budú
testovať?
Zatiaľ nie sú známe presné detaily, ale je pravdepodobné, že po druhom
kole celoplošného testovania bude na hraniciach povinné testovanie.

Testovanie je od 10 rokov deti až po osoby do 65 rokov. Deti do 15 nasť rokov
doniesť preukaz zdravonej poisťovne a osoby od 15 násť rokov občiansky
preukaz.
V Čelovciach dňa 6.11.2020

