
Önkéntesek regisztrációja az ellenanyagok 

vizsgálatára 

Járványügyi tanulmány a koronavírus ellenanyagok jelenlétének 

vizsgálatára 

Komáromi lakhellyel rendelkező önkénteseket keresünk, akik nem voltak beoltva COVID-19 

ellen, és szeretnének részt venni abban a járványügyi tanulmányban, melynek célja 

a koronavírus ellenanyagok jelenlétének vizsgálata. 

A tanulmány célja a védettség felmérése koronavírussal szemben a be nem oltott lakosok 

körében az ország egyes régióiban. A tanulmányt az egészségügyi minisztérium megbízásából 

a Komenský egyetemen tevékenykedő járványügyi intézet végzi.  

 

Hogy zajlik a tesztelés? 
  

Az ellenanyagok szintjét az ujjból vett néhány vércsepp mintájából állapítják meg. 

A résztvevőknek egy rövid kérdőívet is ki kell tölteni. A mintavételt egészségügyi dolgozók 

vagy az orvosi egyetem 4-6 éves hallgatói végzik el. A mintavétel egyszerű, semmilyen 

veszéllyel nem jár.  

  

Mikor és hol fognak tesztelni? 
 

A mintavételre a város közreműködésével a november 16-án délután 13:00 és 17:00 között 

kerül sor a városi sportcsarnok előterében. 

  

A részvétel önkéntes és az adatok anonim módon kerülnek feldolgozásra.  Érdeklődés esetén 

a résztvevők megkaphatják a saját ellenanyag szintjükről szóló adatot SMS vagy email 

formájában, a mintavétel után pár nappal.  

 

Ki vehet részt a tanulmányban? 
  
A résztvevőnek minden alábbi feltételnek meg kell felelni: 

 komáromi állandó lakhely 

 elmúlt 12 éves 

 nincs beoltva COVID-19 ellen 

 engedély a tanulmányba való besorolásra (aláírott engedély) – kiskorú résztvevő 

esetén (12-17 év) az engedélyt a törvényes képviselő írja alá. A dokumentum itt 

letölthető. 

Érdeklődés esetén kérjük kitölteni az itt megnyitható elektronikus jelentkezési ívet. Az 

önkéntesek száma behatárolt, Komáromban 200 mintavételt terveznek, különböző 

korcsoportokra osztva.  

 

http://komarno.sk/content/file/hirek/Informovan%C3%BD%20s%C3%BAhlas%20COVIMEP%2012-18rokov.pdf
http://komarno.sk/content/file/hirek/Informovan%C3%BD%20s%C3%BAhlas%20COVIMEP%2012-18rokov.pdf


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-

Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link 

 

  

Hogyan tudom meg, hogy kiválasztottak? 
 

Ha az érdeklődő a kiválasztott részvevők közé kerül, úgy erről emailben kap tájékoztatást. 

Ezzel az elektronikus levéllel és a személyigazolvánnyal lehet jelentkezni a regisztrációnál. 

A visszaigazolás nélkül a megjelenteket nem fogják letesztelni.  

 

Registrácia nezaočkovaných dobrovoľníkov 

na protilátky voči Covid-19 

Hľadáme dobrovoľníkov – obyvateľov Komárna, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu 

COVID-19 a boli by ochotní zúčastniť sa štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok 

vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. 

Cieľom štúdie je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov 

Slovenska voči ochoreniu Covid-19. Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského na základe zadania Ministerstva zdravotníctva SR. 

  

Ako bude testovanie prebiehať? 

  

Úroveň protilátok sa bude zisťovať na základe niekoľkých kvapiek krvi z prsta. Zároveň 

každý z účastníkov vyplní krátky dotazník. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo 

študent 4.-6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Ide o minimálne invazívny 

zákrok, a nepredstavuje teda žiadne významné riziko. 

  

Kedy a kde sa bude testovať? 
  

Zber vzoriek od účastníkov štúdie sa uskutočňuje v spolupráci s Mestským úradom Komárno 

a uskutoční sa v utorok 16. novembra 2021 v mestskej športovej hale v čase od 13:00 

do 17:00. 
  

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu účastníci štúdie 

obdržia informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom 

SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere. 

  

Kto sa môže zúčastniť štúdie? 
  

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

 trvalé bydlisko v Komárne 

 vek 12 a viac rokov 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link


 nezaočkovaný/-á proti Covid-19 

 súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) – v prípade maloletého 

účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje zákonný zástupca. Dokument si 

môžete stiahnuť tu . 

  

V prípade záujmu, prosím, kliknite na odkaz a vyplňte registračný formulár. Kapacita 

účasti dobrovoľníkov je limitovaná. V meste Komárno plánujú zdravotníci odber 

200 vzoriek. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-

Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link 

 

  

Ako sa dozviem, či ma vybrali na testovanie? 
 

V prípade, že budete zaradení medzi dobrovoľníkov, príde vám potvrdzovací e-mail. Ním 

a preukazom totožnosti sa preukážete pri registrácii. Bez potvrdenia registrácie nebude 

účastníka možné otestovať. 

http://komarno.sk/content/file/hirek/Informovan%C3%BD%20s%C3%BAhlas%20COVIMEP%2012-18rokov.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjK-D4tGxlR7-Z5hBMGNmN5sqHDgd_iac6k1IvSHcuP8NhQ/viewform?usp=sf_link

