Vážení občania !
Nakoľko platnosť Covid certifikátov z minulého víkendového testovania vyprší 21. februára 2021
a okres Šaľa je stále medzi najhoršími okresmi čo sa týka infikovaných pacientov, obec sa rozhodla, že
aj tento víkend zabezpečí testovanie občanov, a to v sobotu, 20. februára.
Testovanie sa odporúča obyvateľom nad 10 rokov a pod 65 rokov.
Na tento účel v obci boli vytvorené dve testovacie miestnosti. Prvá miestnosť v kultúrnom dome. Tu
sa môžu dať otestovať občania od č. domu 1 po č. domu 483. Druhá miestnosť v telocvični základnej
školy. Tu budú testovaní občania bývajúci od č. domu 484 po č. domu 972.
Obyvatelia bývajúci pod súpisnými číslami vyššími ako 972 budú testovaní počas celého dňa
a v obidvoch testovacích miestnostiach.
Testovacie miestnosti budú otvorené od 8,00 hod. do 20,00 hod. Dezinfekcia odberných miestností
bude v čase od 12,00 do 12,45 a od 17,00 do 17,30. V tomto čase budú odberné miestnosti
zatvorené.
Vo Vašom záujme, aby sa nevytvárali dlhé rady, sme rozdelili obyvateľov nasledovne:
KULTÚRNY DOM
od 8,00 hod do 11,45 hod. od čísla domu 1 po číslo domu 200,
od 12,45 hod. do 15,00 hod. od čísla domu 201 do čísla domu 300,
od 15,00 do 16,45 hod. od čísla domu 301 do 400,
od 17,30 hod. do 19,45 hod. od čísla domu 401 do čísla domu 483.
TELOCVIČŇA
od 8,00 hod do 11,45 hod. od čísla domu 484 po číslo domu 680,
od 12,45 hod. do 15,00 hod. od čísla domu 681 do čísla domu 780,
od 15,00 hod. do 16,45 hod. od čísla domu 781 do 880,
od 17,30 hod. do 19,45 hod. od čísla domu 881 do čísla domu 972.
Výnimku z plošného testovania má:
- mládež do 10 rokov a seniori nad 65 rokov
- ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví
potvrdenie.
- ťažko zdravotne postihnutí ľudia
-

ľudia, ktorí pred 14 dňami dostali dve dávky očkovacej vakcíny proti ochoreniu covid-19

K testovaniu žiadame priniesť so sebou telefónne číslo, občiansky preukaz, v prípade detí zdravotný
preukaz.

Tisztelt lakosság !
Mivel a múlt hétvégi Covid tesztelésen kiadott igazolások érvényessége február 21-én letelik és mivel
a Vágsellyei járás továbbra is a legrosszabbak közt szerepel országos viszonylatban a fertőzöttek
számát illetően, így február 20-án, szombaton megismételjük a tesztelést.
A tesztelés a 10 éven felülieknek és 65 éven aluliaknak ajánlott.
Erre a célra községünkben két helyiség lesz kialakítva, az első a kultúrházban lesz, itt lesznek tesztelve
az 1-től a 483-as házszámig lakók. A második az alapiskola tornatermében lesz, itt végzik el a tesztet a
484-től a 972-es házszámig lakók. A 972-es házszám felett lakók a nap bármely szakában jöhetnek
bármely teszthelyiségbe.
A teszthelyiségek reggel 8,00-tól este 8 óráig lesznek nyitva. A helyiségek fertőtlenítése 12,00 órától
12,45-ig és 17,00 órától 17,30 lesz. Ebben az időben a tesztelés szünetelni fog.
Az Önök érdekében, hogy ne alakuljanak ki hosszú sorok a teszthelyiségek előtt, elosztottuk
a lakosságot a következőképpen:
KULTÚRHÁZ
8 órától 11,45-ig az 1-estől a 200-as házszámig
12,45-től 15,00 óráig a 201-es házszámtól a 300-as házszámig,
15,00 órától 16,45-ig a 301-es hászámtól a 400-as házszámig
17,30-tól 19,45-ig a 401-es házszámtól a 483-as házszámig.
TORNATEREM
8-tól 11,45-ig a 484-estől a 680-as házszámig
12,45-től 15,00 óráig a 681-es házszámtól a 780-as házszámig,
15,00 órától 16,45-ig a 781-es házszámtól a 880-es házszámig,
17,30 órától 19,45-ig a 881-es házsszámtól a 972-es házsszámig.
Kivételek a tesztelés alól:
-

Gyerekek 10 éves korig és idősek 65 év felett
Azon személyek, akik az elmúlt 90 napban túlestek a koronavírus általi betegségen és erről
orvosi igazolásuk van
Komoly betegségben szenvedők
Azok, akik 14 nappal ezelőtt megkapták mindkét vakcinát

A teszteléshez kérjük hozzák Magukkal a telefonszámukat, személyazonossági igazolványukat,
gyermekek esetében a betegbiztosító kártyát.

