Celoplošné testovanie COVID 19 obyvateľov v obci
Lipovník
Miesto testovania:

Lipovník 164, budova OcÚ , kultúrny dom

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020
Čas testovania:

07:00 hod – 12:00 hod

12:00 hod – 13:00 hod prestávka

13:00 hod – 17:00 hod

17:00 hod – 18:00 hod prestávka

18:00 hod – 21:30 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Deti od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné
nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

31.10.2020 od 07:00 hod do 12:00 hod číslo domu: ............1-49
od 13:00 hod do 17:00 hod číslo domu:...........50-99
od 18:00 hod do 21:30 hod číslo domu: .......100-140

01.11.2020 od 07:00 hod do 12:00 hod číslo domu: ......141-210
od 13:00 hod do 17:00 hod číslo domu:.......211-375
od 18:00 hod do 21:30 hod číslo domu:.......376-393

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme
predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje
pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Robert Emödi, starosta obce

Teljeskörű tesztelés a hárskúti lakosok számára Covid-19-re
Tesztelés helye:

Hárskút 164, Kultúrház

Tesztelés dátuma:

Szombat 31.10.2020 és vasárnap 01.11.2020

Tesztelés ideje:

07:00 órától 12:00 óráig

12:00 -13:00 szünet

13:00 órától

17: 00 óráig

17 00 -18:000 szünet

18:00 órától

21: 30 óráig

Mit kell hozni a tesztelésre:
15 éven felüli polgárok:

személyazonossági igazolványt

10 től 15 éves korig:

egészségügyi biztosító kártyát

Minden polgár :

saját telefonszámot jelent be

A tesztelés akadálytalan lebonyolítása érdekében ajánljuk, hogy házszám
szerint érkezzenek a szűrésre.
31.10 2020

01.11.2020

07:00 órától 12:00 óráig

1- 49 házszámig

13:00 órától 17:00 óráig

50- 99 házszámig

18:00 órától 21:30 óráig

100- 140 házszámig

07:00 órától 12:00 óráig

141- 210 házszámig

13:00 órától

17: 00 óráig

211- 375 házszámig

18:00 órától

21: 30 óráig

376- 393 házszámig

Felkérjük a polgárokat, hogy igyekezzenek betartani az ajánlott sorrendet,
hogy elkerüljük a nagyobb torlódást a kultúrház bejáratánál.Természetesen
akinek nem felel meg az időpont valamilyen oknál fogva , jöhet más
idöpontban is a szűrésre.
Emödi Robert, polgármester

