Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť
koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19
Pred začatím testu si pozorne prečítajte túto príručku!
Verzia 1.1.
Dátum: 16. augusta 2021
Samovyšetrovací test na COVID-19
COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané
koronavírusom SARS-CoV-2. COVID-19 postihuje
najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva
ťažký zápal pľúc. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu
pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré
sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s
nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované
predmety. Mnoho ľudí s ochorením COVID-19 má
mierne alebo žiadne príznaky, avšak aj títo ľudia môžu
byť šíriteľmi. Cielené testovanie na prítomnosť
ochorenia COVID-19 môže spomaliť šírenie a následne
pomôcť chrániť naše rodiny a komunity. Pravidelnosť,
akou by ste sa mali testovať sa môže líšiť v závislosti
od aktuálnych usmernení. Sledujte stránku
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
www.health.gov.sk.

Vaša testovacia súprava obsahuje nasledujúce
materiály Položky 25-balenie*
Rýchly návod (na nazofaryngeálny výter – nie je
určený na samotestovanie) 1 Návod na použitie (na
nazofaryngeálny výter – nie je určený na
samotestovanie) 1 Testovacia platnička 25 Skúmavka
s roztokom 25 Vrchnák s kvapkadlom 25 Sterilná
odberová tyčinka dlhá (na nazofaryngeálny výter – nie
je určená na samotestovanie) 25 * obsah testovacej
súpravy sa môže líšiť v závislosti od výrobcu resp.
distribúcie Položka dodávaná extra Sterilná odberová
tyčinka na výter z prednej časti nosa (určená na
samotestovanie) 25

Návod na použitie a Rýchly návod na pred odberom
určený na samotestovanie je uverejnený na webovej
stránke Ministerstva zdravotníctva SR:
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_
spra vy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navodnapouzitie.pdf

Посібник із самотестування на наявність
коронавірусу, що викликає захворювання
COVID-19
Уважно прочитайте цю інструкцію перед
початком тесту!
Версія 1.1
Дата: 16 серпня 2021 року
Тест самообстеження на COVID-19
COVID-19 – це інфекційне захворювання,
спричинене коронавірусом SARS-CoV-2. COVID19 вражає переважно дихальну систему, у
важких випадках викликає важку пневмонію.
Вірус передається крапельним шляхом під час
кашлю, чхання та розмови. Це створює
небезпеку для людей, які перебувають у
тісному або тривалому контакті з інфікованою
людиною. Інфекція також передається через
заражені предмети. Багато людей з COVID-19
мають легкі симптоми або зовсім не мають, але
ці люди також можуть бути
розповсюджувачами. Цільове тестування на
COVID-19 може уповільнити поширення та, як
наслідок, допомогти захистити наші сім’ї та
спільноти. Частота, з якою ви повинні
проходити тестування, може відрізнятися
залежно від поточних рекомендацій. Слідкуйте
за веб-сайтом Міністерства охорони здоров’я
Словацької Республіки www.health.gov.sk.
Ваш тестовий набір містить наступні матеріали.
Упаковка з 25 шт.*
Короткий посібник (для мазка з носоглотки - не
для самотестування) 1
Інструкція по застосуванню (для мазка з
носоглотки - не для самотестування) 1
Випробувальна пластина 25
Пробірка з розчином 25
Кришка крапельниці 25
Стерильна паличка для відбору довгий (для
мазка з носоглотки - не призначений для
самотестування) 25 *
Вміст тест-набору може відрізнятися в
залежності від виробника або. розповсюдження
Поставляється додатково Стерильний стрижень
для збору з передньої частини носа (для
самотестування) 25
Інструкція із застосування та Коротка інструкція
для носових мазків, призначених для
самотестування, опубліковані на веб-сайті
Міністерства охорони здоров’я Словацької
Республіки:
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlaco
ve_spra vy/ коронавірус / samodiagnosticky-testnavod-napouzitie .pdf

Pre koho je odporučený tento test?
• dospelé osoby,
• neplnoleté osoby.
Je odporučené aby neplnoleté osoby vykonávali
samotestovanie pod dohľadom dospelej osoby. Pri
dieťati robte test citlivo, pri bolesti alebo krvácaní z
nosa v testovaní nepokračujte. V prípade ak máte
príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste boli v úzkom
kontakte s osobou s ochorením COVID-19 postupujte
podľa aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá je dostupná
na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, www.uvzsr.sk.
Všeobecné informácie
• Pre každú osobu použite samostatnú testovaciu
súpravu. Predmety testovacej súpravy opakovane
nepoužívajte!
• V prípade potreby sa obráťte na osobu, ktorá Vám
pomôže s procesom výteru a testovania.
• Ak máte v nose piercing, urobte výter z druhej
nosovej dierky, resp. si piercing odstráňte pred
odberom.
• Ak ste mali nedávne krvácanie z nosa, výter si
urobte z druhej nosovej dierky alebo počkajte
niekoľko hodín.
• Najmenej 30 minút pred testom nejedzte a nepite a
nefajčite. Znížite tým riziko znehodnotenia testu.
• Tieto testovacie súpravy sú určené len na humánne
použitie.
Dodržiavaním týchto všeobecných informácií a
pokynov zabezpečíte spoľahlivý výsledok.
Čo musíte urobiť
Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali pokyny a
postupovali v správnom poradí. Príprava na test trvá
približne 15 minút a výsledky budete mať za 15 minút
od odberu vzorky.
Pripravte si miesto testovania, test a skontrolujte
obsah testovacej sústavy.
Odoberte vzorku.
Spracujte vzorku.
Prečítajte si výsledok testu.
Testovaciu sústavu bezpečne zlikvidujte
Testovaciu súpravu skladujte pri izbovej teplote alebo
na chladnom a suchom mieste (2-30°C). Nenechávajte
na priamom slnečnom žiarení a neskladujte v
chladničke alebo mrazničke. Súprava sa má používať
pri izbovej teplote (15-30°C). Ak bola súprava
skladovaná na chladnom mieste (menej ako 15°C),
nechajte ju v miestnosti s izbovou teplotou aspoň 30

Кому рекомендований цей тест?
• дорослі,
• неповнолітні.
Неповнолітнім рекомендується проводити
самотестування під наглядом дорослих. У
дитини проводьте тест чутливо, не
продовжуйте тест, якщо є біль або кровотеча з
носа. Якщо у вас є симптоми COVID-19 або ви
були в тісному контакті з людиною із
захворюванням COVID-19, дотримуйтесь
чинного Указу Управління охорони здоров’я
Словацької Республіки, який доступний на вебсайті Управління охорони здоров’я Словацької
Республіки. Словацька Республіка,
www.uvzsr.sk.
Загальна інформація
• Використовуйте окремий тестовий набір для
кожної людини. Не використовуйте повторно
предмети тестового набору!
• Якщо необхідно, зв’яжіться з людиною, яка
допоможе вам із збором мазка та процесом
тестування.
• Якщо у вас пірсинг носа, протріть другу
ніздрю, відповідно, до збору зніміть свій
пірсинг.
• Якщо у вас нещодавно була носова кровотеча,
витріть ніс з іншої ніздрі або зачекайте кілька
годин.
• Не їжте, не пийте та не куріть щонайменше за
30 хвилин до тестування. Це зменшить ризик
погіршення якості тесту.
• Ці тестові набори призначені лише для
використання людьми.
Дотримуйтесь цієї загальної інформації і
вказівок і цим забезпечите надійний результат.
Що вам потрібно зробити
Дуже важливо прочитати інструкцію та
дотримуватися правильного порядку.
Підготовка до тесту займає приблизно 15
хвилин, і ви отримаєте результати протягом 15
хвилин після взяття проби.
1 Підготуйте тестовий майданчик, протестуйте
та перевірте вміст тестової системи.
2 Візьміть пробу.
3 Обробіть пробу.
4 Прочитайте результат тесту.
5 Утилізуйте тест-систему безпечно
Зберігайте тест-набір при кімнатній температурі
або в прохолодному сухому місці (2-30 °C). Не
залишайте під прямими сонячними променями
та не зберігайте в холодильнику чи
морозильній камері. Набір слід
використовувати при кімнатній температурі (1530 °C). Якщо набір зберігався в прохолодному

minút pred použitím. Testovaciu súpravu uchovávajte
mimo dosahu detí.

місці (менше 15 °C), залиште його в кімнаті при
кімнатній температурі щонайменше на 30
хвилин перед використанням. Зберігайте
тестовий набір у недоступному для дітей місці.
1. Pripravte si miesto testovania, test a skontrolujte
1. Підготуйте тестовий майданчик, тест та
obsah testovacej súpravy
перевірте вміст тестового набору
Dôležité! Najmenej 30 minút pred vykonaním testu
Важливо! Не їжте, не пийте та не куріть
nekonzumujte jedlo a nepite a nefajčite. Znížite tým
щонайменше за 30 хвилин до проведення тесту.
riziko znehodnotenia testu. Budete potrebovať:
Це зменшить ризик погіршення якості тесту.
hodinky, vreckovky, zrkadlo, dezinfekčný prostriedok
Вам знадобляться: годинник, носові хустинки,
na ruky / mydlo a teplú vodu.
дзеркало, дезінфікуючий засіб для рук / мило і
тепла вода.
Pozorne si prečítajte túto príručku! Zistite ako vykonať 1 Уважно прочитайте цей посібник! Дізнайтеся,
test sledovaním online videa:
як скласти тест, переглянувши онлайн-відео:
Vyčistite dosucha povrch pracovnej plochy
2 Безпосередньо перед початком випробування
bezprostredne pred začatím testu.
висушіть робочу поверхню насухо.
Dôkladne si umyte ruky počas 20 sekúnd pomocou
3 Ретельно вимийте руки з милом і теплою
mydla a teplej vody alebo dezinfekčným
водою або дезінфікуючим засобом протягом 20
prostriedkom. Je to najmä z dôvodu kontaminácie
секунд. В основному це відбувається через
testovacej súpravy. Následne si ruky osušte. V prípade забруднення тестового набору. Потім висушіть
ak robíte viac ako jeden test, povrch očistite medzi
руки. Якщо ви виконуєте більше одного тесту,
každým testom a taktiež si znovu umyte ruky.
очищайте поверхню між кожним тестом, а
також знову вимийте руки.
Na testovanie budete potrebovať nasledovné položky 4 Для тестування вам знадобляться наступні
предмети
Testovacia platnička
Випробувальна пластина
Sterilná odberová tyčinka
Стерильна паличка для відбору
Skúmavka s roztokom
Пробірка з розчином
Vrchnák s kvapkadlom
Кришка з крапельницею
Malý pohárik (nie je súčasťou testovacej súpravy)
Маленька чашка (не входить в комплект)
Plastové vrecko na odpad (nie je súčasťou testovacej
Пластиковий пакет для відходів (не входить до
súpravy
тестового набору
Ak je poškodený obal, nepoužívajte žiadnu z častí
Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте
testovacej súpravy! Je niečo poškodené, zničené
жодну частину тестового набору! Щось
alebo chýba? Ak si všimnete, že niektorá časť
пошкоджено, знищено чи відсутнє? Якщо ви
testovacej súpravy je rozbitá, chýbajúca alebo
помітили, що будь-яка частина тестового
rozbalená, nepoužívajte ju!
набору зламана, відсутня або розпакована, не
використовуйте його!
Vyberte testovaciu platničku z uzatvoreného obalu a
5 Вийміть випробувальну пластину з
umiestnite ju na vyčistený povrch. Po otvorení začnite герметичного контейнера та покладіть її на
test do 30 minút. ! Zahoďte vrecko s vysúšadlom a
очищену поверхню. Після відкриття почніть тест
obal do Vášho odpadu.
протягом 30 хвилин. ! Викиньте пакет з
осушувачем та упаковку у Ваш смітник.
Otvorte skúmavku s extrakčným roztokom.
6 Відкрийте пробірку з екстракційним
Nedotýkajte sa skúmavky v otvorených miestach, aby розчином. Не торкайтеся пробірки на відкритих
nedošlo k znehodnoteniu
місцях, щоб уникнути її погіршення
Vložte pripravenú skúmavku do vopred pripraveného 7 Вставте підготовлену пробірку в заздалегідь
malého pohárika
підготовлену невелику чашку
Vysmrkajte sa do papierovej vreckovky. Ak testujete
8 Подуйте в серветку. Якщо ви тестуєте
neplnoletú osobu, pomôžte jej, resp. ju usmernite. Je неповнолітнього, допоможіть йому або їй.
dôležité, aby ste sa zbavili prebytočného hlienu.
направляй її. Важливо позбутися від надлишку
слизу.

Znova si dôkladne umyte ruky pomocou mydla a
teplej vody (alebo použite dezinfekčný prostriedok).
Ak robíte test aj inej osobe, mali by ste si znova umyť
alebo vydezinfikovať ruky
Nájdite sterilnú odberovú tyčinku. Identifikujte mäkký
hrot (na obrázku označený modrou farbou).
Balenie sterilnej odberovej tyčinky otvorte v prípade
ak ste pripravení na jej použitie. Následne vyberte
tampón. Použite na nos
! Nikdy sa rukami nedotýkajte mäkkého hrotu
odberovej tyčinky!
Odoberte vzorku
Nedotýkajte sa žiadnej časti tela ani iného povrchu so
špičkou odberovej tyčinky. Ak sa niečoho dotknete,
môže to znehodnotiť vašu vzorku. Nikdy sa
nedotýkajte textilnej časti tampónu rukami. Je
odporučené aby neplnoleté osoby vykonávali
samotestovanie pod dohľadom dospelej osoby. Ak
testujete dieťa alebo osobu, ktorá vyžaduje pomoc,
postupujte podľa pokynov v časti Testovanie dieťaťa.
Sterilnú odberovú tyčinku vložte opatrne do 1 nosovej
dierky, kým ucítite mierny odpor (asi 2 cm v nose).
Tampón pevne zatočte okolo vnútornej strany
nosovej prepážky (celkovo 4 úplné kruhy). Tento
postup opakujte aj v druhej nosnej dierke. Výter môže
pôsobiť nepríjemne. Nevkladajte tampón hlboko, ak
cítite silný odpor alebo bolesť.
Testovanie neplnoletej osoby Je odporučené aby sa
neplnoleté osoby testovali pod dohľadom dospelej
osoby, prípadne ich môže testovať dospelá osoba.
Nasledujte pokyny nižšie, ako pripraviť neplnoletú
osobu na výter. Ukážte neplnoletej osobe testovaciu
súpravu a hovorte s ňou o tom, čo budete robiť. Ak je
možné, posaďte ju k niekomu alebo ju nechajte chytiť
niekoho za ruku. Požiadajte neplnoletú osobu, aby sa
vysmrkala do papierovej vreckovky.

Rovnako ako u dospelých osôb sterilnú odberovú
tyčinku vložte opatrne do 1 nosovej dierky, kým
ucítite mierny odpor. Tampón pevne zatočte okolo
vnútornej strany nosovej dierky (celkovo 4 úplné
kruhy). Tento postup opakujte aj v druhej nosnej
dierke.
Spracujte vzorku
Chyťte do ruky pripravenú skúmavku s roztokom,
otvorte ju a vložte do nej tyčinku až na dno, aby bola

9 Ще раз ретельно вимийте руки теплою водою
з милом (або скористайтеся дезінфікуючим
засобом). Якщо ви проводите тест на іншій
людині, вам слід ще раз вимити або
продезінфікувати руки
10 Знайдіть стерильну паличку для відбору.
Визначте м’який наконечник (позначений синім
кольором на малюнку).
11 Відкрийте упаковку стерильної палички для
відбору, якщо ви готові її використовувати.
Потім вийміть тампон. Використовуйте на носі
! Ніколи не торкайтеся руками м’якого
наконечника палички для відбору проб!
2. Візьміть пробу
Не торкайтеся будь-якої частини тіла або будьякої іншої поверхні кінчиком підички для
відбору проб. Дотик до чогось може пошкодити
вашу пробу. Ніколи не торкайтеся руками
текстильної частини тампона. Неповнолітнім
рекомендується проводити самотестування під
наглядом дорослих. Якщо ви тестуєте дитину
або людину, яка потребує допомоги,
дотримуйтесь інструкцій у розділі Тестування
дитини.
12 Обережно вставте стерильну паличку для
відбору в 1 ніздрю, поки не відчуєте легкий опір
(близько 2 см у носі). Щільно покрутіть тампон
навколо внутрішньої частини носової
перегородки (всього 4 повних кола). Повторіть
цю процедуру в другій ніздрі. Витирати може
бути незручно. Не вставляйте тампон глибоко,
якщо відчуваєте сильний опір або біль.
Тестування неповнолітнього
Рекомендується, щоб неповнолітні проходили
тестування під наглядом дорослих, або їх може
перевірити доросла людина. Дотримуйтесь
інструкцій, наведених нижче, як підготувати
неповнолітнього до збору. Покажіть
неповнолітньому тестовий набір і поговоріть з
ним про те, що ви будете робити. Якщо
можливо, посадіть його з ким-небудь або
дозвольте йому схопити когось за руку.
Попросіть неповнолітню висморкатися в
серветку.
13 Як і у дорослих, обережно вставте стерильну
паличку для відбору в 1 ніздрю, поки не
відчуєте легкий опір. Щільно покрутіть тампон
навколо внутрішньої сторони ніздрі (всього 4
повних кола). Повторіть цю процедуру в другій
ніздрі.
3. Обробіть пробу
14 Візьміть підготовлену пробірку з розчином в
руку, відкрийте її і вставте паличку до кінця так,

ponorená v roztoku. Prstami stláčajte steny
skúmavky, a zároveň otáčajte tyčinku aspoň 5x.
Pomaly vyberte tyčinku zo skúmavky a pritom
stláčajte steny skúmavky, aby ste z tyčinky vytlačili
tekutinu. Tampón následne vložte plastového vrecka
na odpad.
Následne nasaďte na skúmavku vrchnák s
kvapkadlom. Dbajte na to, aby ste skúmavku dobre
uzatvorili.
Jemne stlačte skúmavku s roztokom a nakvapkajte 4
kvapky do okrúhlej jamky na testovacej platničke.
Uistite sa, že kvapkala tekutina a nie vzduchová
bublina. Skúmavku vložte do vrecka na odpad. !Uistite
sa, že testovací prúžok je umiestnený na rovnom
povrchu. Počas vykonávania testu sa nedotýkajte
testovacej platničky!
Skontrolujte čas a nastavte časovač, ak máte k
dispozícii. Výsledok testu si pozrite za 15 minút po
nakvapkaní roztoku na testovaciu platničku.
Prečítajte si výsledok testu
Kontrolná čiara (C) sa začína objavovať asi po 4
minútach. Než bude výsledok k dispozícii je nutné
počkať celých 30 minút. Nehodnoťte výsledok po 30
minútach, môžete dostať nesprávne výsledky.
!Výsledok tohto testu má informatívny charakter!
NEGATÍVNY VÝSLEDOK Jeden pásik vedľa (C) ukazuje,
že test je negatívny.
POZITÍVNY VÝSLEDOK Dva pásiky, jeden vedľa (C) a
druhý vedľa (T).
Ak je výsledok testu pozitívny, je nutné aby ste Vy a
Vaša domácnosť ostala v karanténe.
VÝSLEDOK NEPLATNÝ Žiadne pásiky, alebo pásik vedľa
(T) znamená, že test je neplatný.
POZITÍVNY VÝSLEDOK Ak Vám vyjde pozitívny
výsledok, znamená to, že ste pravdepodobne
momentálne infikovaný koronavírusom SARSCoV-2 a
riskujete infikovanie ostatných
Zároveň vy a ktokoľvek, kto žije s Vami v spoločnej
domácnosti musíte ostať v karanténe v súlade s
aktuálne platnými predpismi.
NEGATÍVNY VÝSLEDOK V prípade negatívneho
výsledku je pravdepodobné, že ste v čase vykonania
testu nemali vysoký obsah vírusu v nose. Negatívny
výsledok však nezaručuje, že nemáte ochorenie
COVID-19. Ak Vám vyšiel negatívny výsledok, je nutné
naďalej dodržiavať aktuálne platné usmernenia

щоб вона була занурена в розчин. Пальцями
стисніть стінки пробірки, обертаючи паличку не
менше 5 разів.
15 Повільно вийміть паличку з пробірки,
стискаючи стінки пробірки, щоб вигнати рідину
з стрижня. Потім вставте тампон у пластиковий
пакет для відходів.
16 Потім на пробірку помістіть ковпачоккрапельницю. Переконайтеся, що ви щільно
закрили трубку.
17 Обережно стисніть пробірку з розчином і
додайте 4 краплі в круглий отвір на
випробувальній пластині. Переконайтеся, що
рідина капає, а не бульбашка повітря. Покладіть
пробірку в пакет для відходів. Переконайтеся,
що тест-смужка знаходиться на рівній поверхні.
Не торкайтеся випробувальної пластини під час
виконання тесту!
18 Перевірте час і встановіть таймер, якщо він у
вашому розпорядженні. Перегляньте результат
тесту через 15 хвилин після капання розчину на
випробувальну пластину.
4. Прочитайте результат тесту
Контрольна лінія (C) починає з’являтися
приблизно через 4 хвилини. Щоб отримати
результат, потрібно почекати 30 хвилин. Не
оцінюйте результат через 30 хвилин, ви можете
отримати неправильні результати.
! Результат цього тесту є інформативним!
НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Одна смуга біля (C) означає, що тест
негативний.
ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дві смужки, одна біля (C), а інша біля (T).
Якщо тест позитивний, ви та ваша родина
повинні залишатися на карантині.
РЕЗУЛЬТАТ НЕДІЙСНИЙ
Жодні смужки або смужки біля (T) не вказують
на те, що тест недійсний.
ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо ви отримали позитивний результат, це
означає, що ви, ймовірно, зараз інфіковані
коронавірусом SARSCoV-2 і ризикуєте заразити
інших.
У той же час ви та всі, хто проживає з вами в
одному домогосподарстві, повинні залишатися
на карантині відповідно до чинних правил.
НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
У разі негативного результату, ймовірно, у вас
не було високого вмісту вірусу в носі під час
тесту. Однак негативний результат не гарантує,
що у вас немає COVID-19. Якщо ви отримали
негативний результат, ви повинні продовжувати

vrátane umývania rúk, prekrytia dýchacích ciest a
sociálneho odstupu. Ak sa u Vás objavia príznaky
vysokej teploty, nový nepretržitý kašeľ alebo strata
čuchu, chuti, je nutné aby ste sa Vy a Vaša domácnosť
izolovali a vykonali ďalší test,

дотримуватися поточних рекомендацій,
включаючи миття рук, обструкцію дихальних
шляхів та соціальну дистанцію. Якщо у вас
виникли симптоми високої температури, новий
безперервний кашель або втрата нюху, смаку,
вам і вашим домочадцям необхідно
ізолюватися та провести ще один тест.
NEPLATNÝ VÝSLEDOK Neplatný výsledok testu
НЕДІЙСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Недійсний результат
znamená, že test neprebiehal správne. Je potrebné
тесту означає, що тест не виконано належним
absolvovať ďalší test. Použite novú testovaciu
чином. Потрібен ще один тест. Використовуйте
súpravu. Nepoužívajte nič z prvej testovacej súpravy.
новий тестовий набір. Не використовуйте нічого
з першого тестового набору.
5. Testovaciu súpravu bezpečne zlikvidujte
5. Утилізуйте тестовий набір безпечно
Po dokončení testu vložte všetok použitý obsah
Після завершення тесту помістіть весь
testovacej súpravy do plastového vrecka a zlikvidujte
використаний вміст тест-набору в
prostredníctvom komunálneho odpadu.
поліетиленовий пакет і утилізуйте разом із
побутовими відходами.
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