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Potvrdenie o vykonaní testu 

Igazolás a tesztelésről 
 

Meno, priezvisko, titul 

Utónév, családi név, titulus ............................................................................... 

Bydlisko 

Lakhely ............................................................................... 

Dátum narodenia 

Születés dátuma ............................................................................... 

Výsledok 

Teszteredmény 
pozitív / positive /pozitív ............. negatívny / negative / negatív* 

(*) Nehodiace sa prečiarknite / Áthúzni a nem megfelelőt 

 

 

V  -ban/ben, dňa   napján 
 

 

 

 

 

...................................................... 

podpis a pečiatka oprávnenej osoby/ 

az illetékes személy aláírása és bélyegzője 

 
Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a 

osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti: 

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom 

vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:  

• izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, 

opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, 

vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte 

určenom na izoláciu 

• zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej 

domácnosti, zákaz cestovania 

• v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na 

COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti 

• výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v 

prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) 

telefonicky, mailom, SMS a pod. 

• denné sledovanie vlastných príznakov typických pre 

ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, 

dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu) 

• denné meranie a zaznamenávanie teploty 

• prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok 

• všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť 

„Čo mám robiť keď som Covid 19 pozit“ a „Čo mám robiť, 

keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“ 

 

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených 

príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára 

alebo územne príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi. 

Útmutató pozitív teszteredményű személyeknek és a velük 

közös háztartásban élőknek: 

A mintavétel napjától számított 10-napos időszakban a pozitív 

COVID-19 teszteredményt mutató személy betartja: 

• az elkülönítési kötelességét otthonában vagy megfelelő más 

szálláshelyen, a fizikai kapcsolatok korlátozására irányuló 

intézkedéseket, beleértve, hogy otthonában vagy a más 

karanténlétesítményben nem fogad idegen személyeket 

• a vele nem közös háztartásban élő más személyekkel való 

találkozás tilalmát, az utazási tilalmat 

• vele együtt karanténban vannak a vele szoros kapcsolatban 

álló COVID-19- pozitív személyek, elsősorban a vele közös 

háztartásban élők 

• a teszteredményről értesítse telefonon, e-mail-ben vagy rövid 

szöveges üzenetben (SMS) a háziorvosát (gyermek esetén a 

gyermekorvost) 

• naponta figyelemmel követni saját, a COVID-19 

megbetegedésre jellemző tüneteit (legalább egy jellemző tünet 

az alábbiak közül: köhögés, légszomj, láz, ízérzékelés vagy 

szaglás elvesztése) 

• a testhőmérséklet napi mérése és feljegyzése 

• szigorú kézhigiéné és maszkviselés 

• az intézkedések szakszerű összefoglalása a 

https://korona.gov.sk/ honlapon a „Čo mám robiť keď som 

Covid 19 pozit“ és a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom 

kontakte s Covid 19 pozit osobou“ részben olvasható 

 

A fenti tünetek (köhögés, torokfájás, légszomj, láz) 

valamelyikének megjelenése esetén szükséges felvennie a 

kapcsolatot telefonon a kezelőorvosával vagy a területileg 

illetékes közegészségügyi hivatallal, azt követően pedig az ő 

utasításaik szerint eljárni. 
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