Vážení občania,
Oboznamujeme Vás s plánom dobrovoľného celoplošného testovania na COVID 19 v našej
obci.
Verme tomu, že sa nič mimoriadne nestane a priebeh bude nasledovný:
Testovanie sa uskutoční v sobotu 07. novembra 2020 a v nedeľu 08. novembra 2020 v čase
od 08,00 – 20,00 hod. v Základnej škole II. stupeň – stará budova chodba na prízemí.
Prestávka na obed bude od 12,00 do 12,45 a prestávka na večeru od 17,00 do 17,30.
posledný odber sa vykoná o 19,30
Na miesto testovania Vás žiadame prichádzať podľa Vami vybraného času. V prípade
zhromaždenia väčšieho počtu čakajúcich občanov na testovanie, majte strpenie.
V prípade testovania samozrejme platia aj výnimky. Nemusia sa ho zúčastniť deti do 10 rokov,
ľudia, ktorých za posledných 90 dní pozitívne otestovali na Covid-19, autisti, onkologickí
pacienti, ale tiež tí, ktorí majú potvrdenie od lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôžu
absolvovať test. Štát sa na nich bude pozerať ako na tých, ktorí majú negatívny test. Prísť
nemusia ani seniori nad 65 rokov. Seniori nad 65 rokov, pokiaľ nemajú žiadne styky
s pozitívnymi občanmi, majú malú mobilitu, nech radšej ostanú vo svojich príbytkoch. Predídu
tak nepredvídanému možnému nakazeniu. Títo však potom majú zákaz pohybu okrem na cestu
v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb
(nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového
tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie
starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej
predajne od miesta bydliska a cestu späť, cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom
neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania
blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť.
Nemôžu sa ho zúčastniť osoby, ktoré neboli testované minulý týždeň, osoby ktoré boli
minulý týždeň testované ako pozitívne.
Tí, ktorí budú nebodaj pozitívni, nech sa telefonicky skontaktujú so svojim všeobecným
lekárom. Ten im vystaví pandemickú PN alebo v prípade pozitívnych detí pandemickú
OČR.
Prosíme Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť . Robte všetko tak, aby sme zabezpečili hladký
priebeh celého testovania.
Testovanie bude prebiehať nasledovne:
* na testovanie sa prichádza cez bráničku pri bytovke a hlavným vchodom do budovy II.
stupňa Základnej školy – červená línia
* z testovacieho miesta sa vychádza balkónovými dverami (dvere umiestnené na
severnej strane) a chodníkom ku starej školskej jedálni – zelená línia

