
 
 
 

   Domov dôchodcov 

 

 CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID -19 

  

 Termín: od 31. októbra do 1. novembra 2020 (od soboty do nedele).  

 Potrebné doklady: platný OP a Kartička poistenca.  

 Výsledky budú  k dispozícii takmer bezprostredne po testovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Čo sa stane, ak sa testovania NEZČASTNÍTE? 

 

Po tomto víkende bude mať zamestnávateľ právo pred vstupom na pracovisko žiadať od svojich pracovníkov 

potvrdenie (certifikát), že boli na plošnom testovaní a majú negatívny výsledok.  

  

Tí, ktorí sa rozhodnú testovania nezúčastniť, sú povinní ostať v domácej 10-dňovej karanténe a ich neprítomnosť na 

pracovisku bude predstavovať prekážku na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy.    

  

Ak výsledky testu odhalia, že ste COVID POZITÍVNY, máte nasledovné povinnosti:  

 okamžite sa presunúť do domácej 10-dňovej karantény,  

 bezodkladne informovať svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom, SMS,  

 následne okamžite informovať zamestnávateľa mailom na adresu:  

renata.knezovic@ddpazitkova.sk   0903 939 936 

personalista-mzdy@ddpazitkova.sk   02/433 390 45 klapka 112   
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 o výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní 

pred odberom,   

 sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: 

kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu,  

 v prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho 

ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny  

úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi,  

 dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od 

ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v 

domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné  

priestory..),  

 nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosť,  

 karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky 

alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa 

nevyžaduje negatívny test.   

Ak ste obdržali NEGATÍVNY výsledok  

Nezabudnite mať potvrdenie o výsledku testovania (certifikát) stále pri sebe a prvý pracovný deň po 

testovaní sa preukázať zamestnávateľovi týmto dokumentom nie starším ako 31.10.2020 pred samotným 

zahájením svojej pracovnej činnosti.  

 

Naďalej ste povinní dodržiavať zásadu Rúško - Odstup - Ruky !   
 


