
Testovať. Mapovať kontakty. Chrániť.  
Aby bol Wales bezpečný.

Čo by ste mali urobiť vy?

1

ZMAPUJTE SVOJ POHYB. ZABRÁŇTE ŠÍRENIU VÍRUSU.  
SPOLU SA ZASLÚŽIME O BEZPEČNÝ WALES.

Navštívte stránku gov.wales/coronavirus
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!Ak máte niektorý z príznakov nákazy koronavírusom: 
nový pretrvávajúci kašeľ, horúčku alebo stratu čuchu 
alebo chuti.

Ostaňte spolu so všetkými členmi domácnosti 
v domácej izolácii.
gov.wales/coronavirus

Ak máte negatívny výsledok testu, nemusíte vy, ani ostatní 
členovia vašej domácnosti robiť žiadne ďalšie opatrenia. 
Nemusíte sa ďalej izolovať. Ak máte pozitívny výsledok testu, 
bude vás kontaktovať osoba zodpovedná za mapovanie 
kontaktov z našej organizácie Služby testovania, mapovania 
kontaktov a ochrany NHS Wales. Kontaktujeme vás len po 
tom, ako vám vyjde pozitívny výsledok testu.

Osoba zodpovedná za zistenie, s kým ste boli v kontakte, sa spojí s osobami, ktoré 
uvediete. Povie im, že boli v kontakte s niekým, kto mal pozitívny výsledok testu na 
koronavírus. Vašu totožnosť im neprezradí, len ak jej na to udelíte súhlas. Osoby, s 
ktorými ste sa stretli, dostanú podporu od našich pracovníkov a tiež radu, aby ostali 
14 dní od ich posledného kontaktu s vami v domácej izolácii. Osoby, ktoré s nimi  
žijú v spoločnej domácnosti nemusia ostať v domácej izolácii. Mali by sa však  
vyhnúť kontaktu s osobou, ktorá sa doma izoluje a udržovať si odporúčaný  
odstup od ostatných ľudí.

Dajte sa otestovať do 5 dní od objavenia prvých 
príznakov nákazy. V tomto čase je test najpresnejší. 
Na test sa môžete objednať na tejto stránke. 
gov.wales/coronavirus

Požiadame vás o informácie. Budeme potrebovať, aby 
ste nám dali vedieť, s kým a kde ste sa stretli počas 
obdobia začínajúceho dva dni predtým, ako sa u vás 
vyskytli prvé príznaky nákazy, až doteraz.

Osoby, s ktorými ste sa stretli, by sa mali dať otestovať len v prípade, že sa u 
nich prejavia príznaky nákazy. Neodporúča sa testovať osoby, ktoré nemajú 
príznaky nákazy, pretože im môžu vyjsť falošne negatívne výsledky testov. Ak 
bude mať osoba, s ktorou ste sa stretli, pozitívny výsledok testu, celý proces s 
členmi jej domácnosti a osobami, ktoré sa s ňou stretli sa bude opakovať, tak 
ako prebehol u vás.

Musíte nám povedať o všetkých osobách, ktoré boli vo vzdialenosti do 1 
metra od vás aspoň 1 minútu, alebo vo vzdialenosti do 2 metrov od vás 
aspoň 15 minút. Tak isto nám musíte povedať o všetkých osobách, ktoré s 
vami cestovali v osobných dopravných prostriedkoch a tých, ktorí sedeli vo 
vašej blízkosti vo verejnom dopravnom prostriedku. 

Dávajte si pozor na podvodníkov na telefóne. My vás nikdy nebudeme žiadať 
o uvedenie vašich finančných údajov, bankových údajov, ani hesiel. V prípade 
akýchkoľvek pochybností radšej volajúcemu neposkytnite žiadne informácie. 
My vám budeme zasielať SMS správy len z čísla +447775106684, emaily 
len z adresy tracing@wales.nhs.uk/olrhain@wales.nhs.uk a telefonovať len 
z čísla 02921 961133. Pracovníci organizácie Služby mapovania kontaktov, 
testovania a ochrany NHS vás nebudú kontaktovať nijakým iným spôsobom.


