Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

CELOPLOŠNÝ SKRÍNING COVID-19 V STAREJ TUREJ
Mesto Stará Turá v súčasnosti vyvíja maximálne úsilie, aby plánovaný celoplošný skríning na COVID19 v našom meste prebehlo pokojne, bez akýchkoľvek problémov. Preto sa veľmi zodpovedne a
intenzívne venujeme technickej, personálnej a informačnej príprave testovania.
Podľa už zverejnených informácii sa celoplošný skríning na COVID-19 uskutoční v meste Stará Turá:
 sobota (23.1.2021) 08:00 – 12:00 a 13.00 – 20.00
 nedeľa (24.1.2021) 08:00 – 12:00 a 13.00 – 20.00

Veríme, že aj vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných sa nám podarí všetky úlohy spojené s
prípravou skríningu opäť zabezpečiť.
V Starej Turej bude testovanie Ag testami prebiehať v 5 odberných miestach, ktoré budú
k dispozícií aj pre občanov z miestnych častí.

Zoznam odberných miest:
 TESTOVACIE MIESTO č. 1:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2 - vchod sprava do dvora MsÚ
 TESTOVACIE MIESTO č. 2:
Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25 - vchod sprava od multifunkčného ihriska
cez dvor školy
 TESTOVACIE MIESTO č. 3:
Telocvičňa - Základná umelecká škola, SNP č. 293/17A - vchod z Ul. SNP cez hl.
vstup do telocvične
 TESTOVACIE MIESTO č. 4:
Stredná odborná škola, Športová ul. 675 - vchod cez hlavný vstup do SOŠ
 TESTOVACIE MIESTO č. 5:
Dom kultúry Javorina, gen. M. R. Štefánika č. 378/55 – vstup cez hlavný vchod
Testovať sa bude v sobotu a v nedeľu vždy od 08.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 20.00 hodiny.
Samotné testovanie budú vykonávať odborní zdravotnícki pracovníci. Prestávky pre odberové tímy
sú naplánované od 12.00 do 13.00 hodiny a od 17.00 do 17.30 hod. Pred obedom bude teda
posledný ster vykonaný o 11.30 hod. a vo večerných hodinách o 19.30 hod.
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Celoplošný skríning je odporučený osobám od 15 do 65 rokov. Pri testovaní sa musíte
preukázať svojim občianskym preukazom. O výsledku testu Vám bude vydaný certifikát.

Prosíme Vás tiež, aby ste odberové miesta využívali počas oboch dní,
teda aj v nedeľu 24.1.2021.
Je zbytočné čakať v dlhej niekoľkohodinovej rade v sobotu, keď v nedeľu budú odberové
miesta prázdne a pritom otvorené rovnako dlho. Aj pre testovací personál je prijateľnejšie
rozdelenie práce do dvoch dní.

Na odberovom mieste sa prosím riaďte pokynmi príslušníka Ozbrojených síl SR, štátnej alebo
mestskej polície, prípadne označeného dobrovoľníka. Osoba, ktorá sa rozhodne dať otestovať, musí
mať pri sebe občiansky preukaz, ktorý predloží administrátorovi.

Testovanie môžete absolvovať na ktoromkoľvek odberovom mieste,
prioritne sú testovacie miesta určené pre obyvateľov mesta Stará Turá.
Odberové miesta však otestujú aj občanov s iným trvalým pobytom.
Odberové miesta v mestských častiach sme z dôvodu potreby zníženia počtu odberových miest,
a z dôvodu, čo najvyššej dostupnosti pre všetkých občanov mesta tentokrát neotvorili.
Snažili sme sa pripraviť aj rezervačný formulár na objednávanie, no v súčasnej situácii, kedy
musíme vo veľmi krátkom čase zabezpečiť kompletnú prípravu odberových miest, by sme
nestihli systém i odberové miesta na takúto formu evidovania testovaných občanov pripraviť.
Tých z Vás, ktorí sa rozhodli dať sa otestovať, prosíme, aby sa riadili pokynmi personálu odberového
miesta, aby mysleli na bezpečnosť seba, ale aj bezpečnosť svojich spoluobčanov, aby boli
disciplinovaní a ohľaduplní. Prosíme tiež čakajúcich obyvateľov, aby pred seba proaktívne púšťali
tehotné ženy, zdravotne znevýhodnené osoby, ŤZP, seniorov a pod.
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