
SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA 

„Zachráňme spoločne životy” 

Základné informácie 

 Obec Spišský Hrušov vykoná testovanie v dňoch 23. – 24. januára 2021 
 
Sobota: 8:00 – 12:00 hod. 

13:00 – 17:00 hod. 
 
    Nedeľa: 8:00 – 12:00 hod. 

 
 Odberné miesto: Kultúrny dom, Spišský Hrušov č. 210 

 

 Zákaz vychádzania platí do 7. februára 2021 

 

 Certifikát z testovania bude platiť sedem dní a počíta sa od 27. januára – bez ohľadu 

na to, kedy sa otestujete (v období od 18. – 26. 1.2021) 

Zmeny od 27. januára 2021 

 Od stredy 27. januára bude podmienkou cesty do práce, či do prírody negatívny PCR 

alebo antigénový test 

 Výnimku z testovania majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.  

 Výnimka platí iba na výlety do prírody v rámci okresu či na vykonávanie 

individuálneho športu. Test nepotrebujú ľudia, ktorí sú zaočkovaní dvoma dávkami 

vakcíny proti covidu-19, od očkovania však muselo ubehnúť 14 dní. Výnimku z 

testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie nie 

staršie ako 90 dní. Výnimku majú aj ťažko zdravotne postihnutí. 

 Test nie je potrebný pri nákupe potravín, drogérie, liekov, návšteve lekára, pri 

venčení psa a mačky, pri nákupe krmív pre zvieratá, pri zabezpečení starostlivosti o 

deti či o zvieratá. Potvrdenie o teste netreba ani pri ceste na testovanie, na pohreb, 

svadbu či krst, alebo v prípade ak sa musíte postarať o blízku osobu. 

 v prípade, ak by niekto testovanie do 26. januára nestihol, môže ho absolvovať aj 

neskôr. 

Zmeny po 27. januára 2021 

 Slovensko sa rozdelí na 37 horších a 36 lepších okresov. 

 V lepších okresoch sa od 3. februára vrátia do stavu, ktorý platí v súčasnosti. 

 V horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom, 

pričom bude potrebné opäť sa preukázať negatívnym testom. 

 


