
Milí priatelia, spoluobčania.

.

Čas Súp. číslo

8.00 - 9.00 2 - 18

9.00 - 10.00 19 - 48

10.00 - 11.00 49 - 70

11.00 - 12.00 71 - 93

12.00 - 12.45 prestávka

12.45 - 14.00 94 - 111

14.00 - 15.00 112 - 128

15.00 - 16.00 129 - 145

16.00 - 17.00 146 - 163

17.00 - 17.30 prestávka

17.30 - 18.30 164 - 182

18.30 - 20.00 vinohrady 

Časový harmonogram plošného testovania
v obci Prietržka

Druhé kolo celoplošného testovania na Covid-19 v našej obci Prietržka bude prebiahať                                                                                                           

dňa 7.11.2020, t.j. v sobotu v čase od 08.00 h do 20.00 h v kultúrnom dome.                                                                                                             
Každý občan musí mať hygienické rúško, alebo iné prekrytie horných dýchycích ciest a pred vstupom do 

objektu si musí dezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným roztokom. Pri registrácii je potrebné sa 

preukázť občianskym preukazom - osoby staršie 15 rokov alebo kartičkou poistenca - osoby mladšie 15 

rokov.                                                                                                                                                                                                            

Aby sme predišli zbytočnému zgrupovaniu sa viacerých ľudí na jednom mieste, vypracoval som časový 

harmonogram, ktorý je nastavený podľa súpisných čísiel. Viem, že vás nemôžem prinútiť, aby ste tento plán 

dodržiavali, ale môžem vás pekne poprosiť a požiadať, preto vás všetkých touto cestou prosím o jeho 

dodržiavanie. Uvedené je práve kvôli tomu, aby sme sa ako tak navzájom ochránili pred možným vzájomným 

infikovaním, aj keď si plne uvedomujem, že 100 % ochranu týmto opatrením nedokážem zabezpečiť.                                                                                                                                                                                                 

Celoplošné testovanie je určené pre osoby od 10 rokov veku. Z uvedeného dôvodu deťom do 10 rokov 

nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov odberného miesta. Tehotné ženy budú mať prednosť, t.j. 

ak túto skutočnosť tehotná žena oznámi policajtovi pri vstupe do odberného miesta, tento by jej mal 

umožniť prednostné otestovanie. Celoplošné testovanie sa neodporúča osobám starším 65 rokov, 

onkologickým pacientom a osobám, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa testovania zúčastniť.                                                                                                                                                                                               

Celoplošného testovania v našej obci sa môžu zúčastniť aj občania, ktorý nemajú v našej obci trvalý pobyt, t.j. 

z iných obcí, miest, prípadne iných okresov. Taktiež sa testovania môžu zúčastniť cudzinci, ktorý sa na území 

SR zdržujú u svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, prípadne dochádzajú do SR za prácou.                                                                                                                                                                                             

Milí priatelia, spoluobčania.                                                                                                                                                         

Pevne verím, že spoločnými silami túto situáciu zvládneme bez väčších problémov. Ak by však nastal 

akýkoľvek problém, som tu pre vás a môžete mi kedykoľvek zavolať - 0907921763. Beriem plnú 

zodpovednosť za riadny a pevne verím, že aj pokojný priebeh celoplošného testovania v našej obci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Váš starosta Peter Flamík


