
Pokyny pre zamestnancov k testovaniu v DFNsP BB 
 

- Detská fakultná nemocnica zabezpečuje testovanie pre zamestnancov a ich rodinných 

príslušníkov, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti, 

- testovanie sa vykonáva antigénovými rýchlotestami, 

- budeme vykonávať nasofaryngeálny výter cez jednu nosovú dierku, 

- pred testovaním nie sú obmedzenia stravy a pitia, 

- termín testovania: sobota 31.10 – nedeľa 01.11.2020 vždy v čase od 08:00 – 20:00 h., 

- miesto: pred hlavným vchodom na 1.PP, 

- k dispozícii budú dva odberné tímy, ktoré budú pracovať paralelne, 

- aby sme zabezpečili plynulý chod testovania, je potrebné striktne dodržiavať časový 

harmonogram, ktorý je prílohou č. 1, 

- rodinní príslušníci zamestnanca, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti musia prísť spolu so 

zamestnancom – nie je prípustné, aby rodinní príslušníci prišli v inom čase ako 

zamestnanec (rodinní príslušníci zdravotníkov a dobrovoľníkov v testovacích tímoch, ktorí sú 

zamestnancami nemocnice, prichádzajú na testovanie v čase, v ktorom je podľa harmonogramu 

uvedený príslušný zamestnanec nemocnice), 

- všetkým zamestnancom odporúčame prísť sa otestovať do DFNsP BB, samozrejme môžu využiť 

aj iné odberné miesta určené na celoplošné testovanie, 

- výnimky, ktoré sa nemusia zúčastniť testovania sú uvedené v uznesení vlády – príloha č. 2, 

- pri príchode na testovanie prosíme dodržiavať 2–metrové rozostupy medzi testovanými! 

- pri príchode na testovanie prosíme dodržiavať pokyny koordinátora (označený reflexnou vestou), 

- pri registrácii sa preukážte občianskym preukazom (deti do 15 rokov kartičkou zdravotnej 

poisťovne), dodržujte pokyny personálu, 

- po testovaní sa zdržiavajte v priestore na to určenom, dodržiavajte pokyny koordinátora 

v reflexnej veste – prosíme neopúšťajte tento priestor! 

- po cca 30 min. obdržíte výsledok testu a odovzdáme Vám certifikát, 

- v prípade pozitívneho výsledku zamestnanca – zamestnanec odchádza priamo do izolácie na 10 

dní, vrátane všetkých osôb, ktorý s ním žijú v spoločnej domácnosti, to isté platí aj pre 

zamestnanca, v prípade, že by bola pozitívne testovaná niektorá osoba, s ktorou žije v spoločnej 

domácnosti, 

- v prípade pozitívneho výsledku zamestnanca, je zamestnanec povinný túto skutočnosť 

bezodkladne oznámiť svojmu priamemu nadriadenému a svojmu všeobecnému lekárovi pre 

dospelých a postupovať podľa vyhlášky č.15 Úradu verejného zdravotníctva, ktorá je prílohou č.3 

- každý zamestnanec a osoba vstupujúca od 02.11.2020 do budovy DFNsP BB sa bude musieť 

preukázať na triáži certifikátom s negatívnym COVID testom, prípadne lekárskou správou, ktorá 

potvrdzuje niektorú z výnimiek uvedených v prílohe č. 2, v opačnom prípade osoba nebude 

vpustená do budovy DFNsP BB, 

- záverom, chceme poďakovať všetkým zamestnancom, ktorý boli ochotní sa podieľať na 

zabezpečení testovania pre svojich kolegov, 

- všetci títo zamestnanci prejavili lojalitu voči svojmu zamestnávateľovi a uprednostnili DFNsP BB 

pred inými odbernými miestami. 
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