
COVID-19 (COronaVIrusDisease) je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, 
známym aj ako�„nový koronavírus“. Ochorenie postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch 
vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta.

Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom 
alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Z�kontaminovaných povrchov ho je možné preniesť do 
tela aj dotykom v oblasti očí, nosa a úst. Mimo ľudského tela dokáže prežiť aj niekoľko dní. Inkubačná 
doba (čas od nákazy po vznik prvých príznakov) je 2 až 14 dní. Už počas tejto doby môže jednotlivec 
nakaziť ďalšie osoby. 

Hlavné príznaky ochorenia COVID-19:

Včasné identifikovanie nakazených (testovanie) a�ich izolácia (karanténa) zohrávajú významnú úlohu pri
spomaľovaní a�kontrole šírenia nákazy. Vďaka testovaniu dokážeme:
· identifikovať pacientov bez príznakov ochorenia
· zachytiť ochorenie v�štádiách, kedy sa ochorenie u�pacienta ešte neprejavuje
· rozlíšiť, či ide o�ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie

Na testovanie ochorenia sa okrem iných používa aj metóda PCR, ktorá je považovaná za „zlatý 
štandard“ medzi testovacími metódami, pretože je oveľa spoľahlivejšia ako antigénové testy. Pri PCR 
teste sa vykonáva tzv. polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-PCR), pri ktorej sa 
zisťuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 (prítomnosť špecifickej vírusovej RNA).

1. Ešte pred odberom
· Aspoň 1 hodinu pred odberom vzorky sa neodporúča piť, jesť, fajčiť, umývať si zuby či vyplachovať   
  ústa ústnou vodou.
· Pre náš test nie je definovaná spodná veková hranica. Ak si dieťa dokáže vypláchnuť ústa soľným
  roztokom a�vypľuť ho cez slamku do odberovej skúmavky, môže test absolvovať.
· Pripravte si zariadenie s časomierou. Môžu to byť napríklad hodinky so sekundovou ručičkou či   
  stopky v mobile.
· K�registrácii vzorky do systému budete potrebovať zariadenie s webovým prehliadačom (t. j. počítač,
  tablet alebo smartfón) a pripojením na internet.
· Podľa obrázku skontrolujte, či je vaša odberová súprava kompletná. V prípade ak zistíte, že v�nej niečo
  chýba, požiadajte vo vašej škole o vydanie nového balenia.

2. Odber vzorky
· Otvorte nádobku so soľným roztokom (2) a roztok nalejte do úst. Roztok neprehĺtajte.
· Dôkladne preplachujte ústnu dutinu so zatvorenými ústami po dobu aspoň 1 minúty (60 sekúnd).    
  Použite pri tom zariadenie na meranie času.
· Následne pomocou slamky (3) naplňte roztokom z úst odberovú skúmavku (1) približne 1 až 2 cm pod
  vrchný okraj.
· Potom skúmavku so vzorkou (1) dôkladne uzavrite červeným uzáverom.

3. Zabalenie a odovzdanie odobratej vzorky
· Do bezpečnostného vrecúška (5) vložte uzavretú skúmavku so vzorkou (1) ako aj absorpčný papierik (6).
· Bezpečnostné vrecko (5) dôkladne uzatvorte.
· Potom vložte uzatvorené bezpečnostné vrecko (5) späť do krabičky a uzavrite ju.
· Prebytočný soľný roztok (2) môžete vyliať do odtoku. Slamku (3) a nádobku od soľného roztoku (2)
  vyhoďte.

· POZOR! Leták (4) NEVRACAJTE do krabičky! Leták obsahuje na zadnej strane čiarový kód s číslom   
  vzorky. Toto číslo budete potrebovať na to, aby ste vzorku zaregistrovali do systému a�neskôr aj na to,   
  aby ste sa dozvedeli výsledok testu. Z tohto dôvodu si leták s kódom po registrácii starostlivo uscho- 
  vajte. Na leták odporúčame poznačiť si meno testovanej osoby (žiaka).
· Krabičku s odobratou vzorkou odovzdajte v škole podľa organizačných pokynov vašej školy.

4. Registrácia
· Registráciu vzoriek zabezpečuje len škola. Škola si môže vybrať jednu z�2 možností registrácie.

 

Upozorňujeme, že osobné údaje sú potrebné na vyhodnotenie testu a doručenie výsledku. 

5. Výsledok testu
Výsledok testu dostanete do 72 hodín od okamihu, kedy vaša škola odovzdá odobraté vzorky na vyhod-
notenie do laboratória.

Prostredníctvom emailu dostanete upozornenie s odkazom na internetovú stránku. Aby ste si mohli 
výsledok testu zobraziť prípadne stiahnuť k sebe do počítača, budete sa musieť identifikovať prostred-
níctvom čísla vašej vzorky (nájdete ho na zadnej strane letáku 4). O výsledku testu je anonymizovanou 
formou informovaná aj vaša škola.

Výsledok testu môže byť:
· pozitívny
· negatívny
· neutrálny
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· bolesť hlavy
· únava, malátnosť

· sťažené dýchanie
· bolesť svalov

· horúčka nad 38°C
· kašeľ

-testovaná osoba je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
-testovaná osoba nie je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
-vzorku nebolo možné vyhodnotiť

· strata čuchu a chuti

Registrácia prostredníctvom systému EduPage - odporúčané
· V�module COVID testovanie v�časti Nastavenia zvoľte ako laboratórium spoločnosť Unipharma,  
  vyberte vašu školu a�zadajte kontaktnú osobu (toto nastavenie môže vykonať len oprávnená 
  osoba/administrátor).
· Hlavnou výhodou systém EduPage je, že kontaktné údaje žiakov sú v�systéme už uložené, takže   
  stačí už len v module COVID testovanie zadať čísla vzoriek a�informáciu či žiak v�období posled- 
  ných 6 mesiacov prekonal ochorenie COVID-19.
· Po zaregistrovaní všetkých vzoriek oprávnená osoba odošle všetky záznamy do laboratória v       
  jednom kroku prostredníctvom funkcionality Vyplniť e-žiadanky.

Registrácia prostredníctvom Registračného formulára – v�prípade, že škola nepoužíva systém 
EduPage
· Pre registráciu použite excelový súbor s�názvom „Registračný formulár.XLS“, ktorý si môžete     
  stiahnuť zo stránky www.testujemeskoly.sk.
· V�hornej časti formulára vyplňte informácie o�škole ako aj kontaktnú osobu.
· Je potrebné uviesť aj dátum odberu vzoriek.
· Údaje za každého žiaka zapíšte do samostatného riadku. Pri vypĺňaní údajov sa riaďte podľa   
  inštrukcií v�hornej časti tabuľky. Dbajte najmä na správne zapísanie čísla vzorky a emailovej adresy  
  nakoľko na ňu bude odoslaný výsledok testu.
· Kompletne vyplnený formulár za celú školu odošlite emailom na adresu 
  registracia@testujemeskoly.sk. To znamená, že každá škola posiela pre každé kolo testovania len 1    
  registračný formulár.
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UPOZORNENIE!

Dôkladne si uschovajte leták s 
kódom nachádzajúci sa v krabičke.

Čo robiť, ak výsledok testu bol pozitívny?
Podľa zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie COVID-19 nariaďuje izolá-
cia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s 
pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol 
ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Ak sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických 
príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na 
ochorenie jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Osoba v izolácií je povinná:
· dodržiavať izoláciu
· zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie
· zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami
· dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
· dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú  
  počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu
· v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne infor 
  movať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
· denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a  
  v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať  
  svojho všeobecného lekára
· denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu
· o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou  
  textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára
· bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť  
  všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich    
  dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo 
osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť alebo 
ústavnú starostlivosť. 

Všetky aktuálne opatrenia sú špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo robiť, ak 
výsledok testu bol pozitívny?“ a „Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?“.

OBSAH:
· 2,5 ml 0,9%-ného roztoku NaCl (2)
· 2 ml tlmiaceho roztoku (1)

LIKVIDÁCIA:
· Prebytočný soľný roztok je možné vyliať do odtoku.
· Prenosnú trubičku odhoďte do papierového odpadu.
· Nádobku od soľného roztoku vyhoďte do odpadu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
· Odber vzorky vykonáva používateľ, vyhodnotenie prebieha v�laboratóriu.
· Diagnostika in-vitro.
· Absorpčný papierik (6) musí počas prepravy zostať v bezpečnostnom vrecku (5).
· Vyžaduje sa počítač, tablet alebo smartfón s pripojením na internet, vlastná emailová  
  adresa a mobilné telefónne číslo.
· Najnovšia verzia návodu na použitie je k dispozícii na stiahnutie na stránke 
  www.testujemeskoly.sk.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE:
Odberová súprava Corona Test sa používa na detekciu infekcie SARS-CoV-2. Používateľ 
odoberie len vzorku. Používateľ nevykonáva molekulárno-biologickú analýzu vzorky. 
Molekulárno-biologickú analýzu vzorky pomocou metódy PCR vykonáva certifikované 
partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH. Výsledok testu je odoslaný 
používateľovi e-mailom až po vykonaní molekulárno-biologickej analýzy v laboratóriu.

SKLADOVANIE:
· Skladujte pri teplote 4° - 25°C!
· Minimálna trvanlivosť: viď. obal

HOTLINE: 02/32 26 0916 HOTLINE@TESTUJEMESKOLY.SK

Pracovné dni od 8:00 do 15:00


