INFORMÁCIE OHĽADOM TESTOVANIA PRED VSTUPOM DO HALY

Každý účastník – hráč, rozhodca, tréner, organizátor, je povinný sa pred vstupom na
miesto organizácie M SR alebo kvalifikácie M SR musí preukázať potvrdením o negatívnom
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12
hodín.

Výnimku z testovania podľa Vyhlášky č.216 §7 majú osoby:











a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku

Každý hráč, rozhodca, tréner, organizátor, sprievodná osoba, ktorá má záujem o bezplatné
testovanie pre halou STC ŠKST Bratislava, sa musí zaregistrovať na antigénové testovanie (viď postup na
2.strane).
a. Osoby, ktoré majú záujem o testovanie v piatok sa musia registrovať na deň 25.6.2021. (Zároveň
sa nesmiete objednať aj na sobotu, pretože Vám systém zruší pôvodný piatkový termín).
b. Osoby ktoré majú záujem o testovanie aj v sobotu 26.6.2021, ale boli registrované na piatok, sa
môžu registrovať až v piatok po 15:00.
c. Osoby ktoré majú záujem o testovanie v sobotu, ale neboli registrované v piatok, sa môžu
registrovať priamo na deň 26.6.2021 kedykoľvek.

Zároveň žiadame všetkých účastníkov, aby prišli skôr a nenechávali príjazd na podujatie na
poslednú chvíľu z dôvodu testovania. Testovanie bude spustené od 7:00 pred halou STC ŠKST Bratislava.

Postup registrácie na antigénové testovanie:

K vykonaniu testu je potrebné, aby ste sa objednali na odberné miesto:
AG 1-DAY MedicalCenter, Bratislava (1), Bratislavský kraj, Kadnárova 19 na deň 25.6.2021 resp. 26.6.2021
Postup je nasledovný:
1. www.korona.gov.sk
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Požiadať o Ag vyšetrenie
Vyberte: Mám záujem o antigénové testovanie
Vyberte : Bratislavský kraj
Do vyhľadávanie podľa mesta, názvu odberného miesta, ulice zadajte: Kadnárova
Hore v prvom riadku Ag 1-DAY vyberte: Pi 25.6. resp. So 26.6. (na obr. svieti na tmavozeleno)
Vyplňte požadované údaje a potvrďte tlačidlom dolu: Požiadať o vyšetrenie
Pridelený čas vyšetrenia neriešte, nie je podstatný. Samotné testy budú prebiehať pred vstupom
do stolnotenisovej haly STC ŠKST Bratislava, v piatok aj v sobotu od 7:00 do 8:45, každý negatívne
testovaný dostane na ruku farebný pásik. Následne dostanú všetci SMS a/alebo e-mail zo systému
v priebehu dňa.

