PLOŠNÉ TESTOVANIE COVID-19
v obci Plevník-Drienové
Termín testovania :
Miesto testovania :

Sobota 6.2.2021
Kultúrny dom Plevník-Drienové č.177

Časový harmonogram testovania :

od - do
08,00 - 10,30

10,30 - 12,00
12,00 - 13,00
13,00 - 14,30
14,30 - 15,30
15,30 - 17,00
17,00 - 18,00

SOBOTA 6.2.2021
obyvatelia RD č.
lokalita
zákonný zástupcovia detí MŠ a prvého stupňa
ZŠ, zamestnanci MŠ, ZŠ, ObÚ a študenti
posledných ročníkov stredných škôl
č. 1-94
Nová ulica, bytovky, Rajčula
prestávka
prestávka
č. 95-252 a 523-579
Hlavná od kostola smerom na PB a na Dolinu
č. 256-355
Podhorie + Bukovanova
č. 356-522
Severná (psia) ulica, Drienovská ulica a Dolina
ostatní, ktorí sa nemôžu zúčastniť podľa čísla RD, prípadne z okolitých
obcí , kde nie je zriadené odberné miesto

Usmernenia a odporúčania :
 Testovania je prioritne určené pre zákonných zástupcov žiakov MŠ a ZŠ a tiež študentov
posledných ročníkov stredných škôl, zamestnancov Obecného úradu, MŠ, ZŠ a tiež pre
zamestnancov, ktorý sa v práci potrebujú preukazovať negatívnym výsledkom testu.
 Testovania sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí
RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre
deti a dorast.
 Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré sa vedia preukázať potvrdením o prekonaní
ochorenia Covid-19 starým maximálne s dátumom 15.11.2020 a neskôr.
 Vzhľadom, že niektorí občania už prekonali Covid-19 a nemusia sa testovať, je časový
harmonogram je nastavený tak, aby sa stihli otestovať všetci občania našej obce. Žiadame
o jeho dodržiavanie, čím sa zníži čakacia doba na samotné testovanie.
 V prípade, že Vám nevyhovuje stanovený harmonogram podľa čísla RD, testovania sa môžete
zúčastniť po 17,00 hod. V tomto čase sa testovania môžu zúčastniť aj osoby, ktoré v obci
nemajú trvalý alebo prechodný pobyt alebo občania z okolitých obcí, kde nie je zriadené
odberné miesto.
 Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz, deťom bez OP zoberte kartičku poistenca
a odporúčame aj vlastné papierové vreckovky.
 Dodržujete pokyny organizátorov a potrebné vzájomné odstupy počas čakania na testovanie.
Správajme sa k sebe ohľaduplne, rešpektujme prijaté nariadenia a odporúčania a tým sa nám
spoločne podarí ľahšie zvládnuť nasledujúce dni a týždne.

