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POKYNY K MANIPULÁCII ODOBRANEJ 
VZORKY TEST&GO

1.
Pripravte si: 
• Skúmavku s odobranou vzorkou slín,
• štítok s čiarovým kódom,
• „biohazard“ vrecko,
• žiadanku s prehlásením zodpovednosti,
• transportné vrecko,
• pero.

2.
Najskôr vyplňte žiadanku a prehlásenie zodpoved-
nosti. Vyplňte, prosím, všetky údaje – bez úplného 
a čitateľného vyplnenia žiadanky a súhlasu (vrátane 
vášho podpisu) nebude vzorka spracovaná  
a vyšetrená. 

3.
Na priložený samolepiaci štítok s čiarovým kódom 
čitateľne vyplňte meno a priezvisko testovanej 
osoby.  Štítok opatrne odlepte a vodorovne ho  
nalepte na skúmavku s odobranou vzorkou slín.

4.
Skúmavku obsahujúcu vzorku slín označenú štítkom 
s čiarovým kódom vložte do „biohazard“ vrecka  
a starostlivo uzavrite.

5.
Na záver všetko skontrolujte a vložte do vrecka 
s nápisom TRANSPORTNÉ VRECKO.

Transportné vrecko musí obsahovať:
• uzavreté „biohazard“ vrecko s označenou
skúmavkou,
• čitateľne vyplnenú a podpísanú žia-
danku s prehlásením zodpovednosti.

Pokiaľ ste si všetko skontrolovali, môžete hornú časť 
transportného vrecka preložiť a zalepiť.               

Ďakujeme, že ste si vybrali samoodberové laboratórne vyšetrenie ochorenia COVID-19 
RT-PCR metódou. Do odberovej skúmavky ste podľa priloženého návodu odobrali  
požadované množstvo slín a skúmavku ste uzavreli. Starostlivo si prečítajte inštrukcie, 
ako s odobranou vzorkou bezpečne manipulovať a doručiť do laboratórií SYNLAB.

6. 
Sadu doručte osobne na odberné 
miesta spoločnosti synlab slovakia 
s. r. o. najneskôr do 24 hod. od 
odberu vzorky. Zoznam odberných 
miest nájdete na našej web stránke –
www.synlab.sk/koronavirus/
testandgo.

7. 
Výsledok testu vám zašleme  
najneskôr do 36 hodin od doručenia 
odobranej vzorky do laboratória, 
pokiaľ odobranú vzorku doručíte  
v pracovný deň.

8. 
Výsledok obdržíte:
Elektronicky na e-mailovú adresu 
uvedenú v žiadanke. Zaheslovaný 
súbor v PDF formáte obsahuje 
výsledkový list v anglickom jazyku 
vrátane QR kódu. Prístupové heslo 
na otvorenie súboru vám zašleme 
SMS správou na telefónne číslo 
uvedené  v žiadanke.

V prípade nedodržania vyššie uvedených poky-
nov môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku.
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