
Oznamujeme obyvateľom obce,že v dňoch 31-ho októbra a 1-ho 

novembra to jest v sobotu a v nedeľu v čase od 7,00 - 22,00 hodiny 

prebehne celoplošné dobrovoľné testovanie populácie Slovenskej 

republiky antigénovými testami na COVID 19, v rámci celonárodnej 

akcie pod názvom „ Spoločná zodpovednosť“. Na celoplošnom 

testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti a onkologickí 

pacienti. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v 

prípade, ak zostanú v 10 dňovej domácej karanténe,taktiež to platí aj 

pre obyvateľov ,ktorí sa testovania nezúčastnia. V našej obci budú 

vytvorené dve odberné miesta . Prvé odberné miesto bude v budove 

miestneho kultúrneho domu od súpisného čísla 1po súpisné číslo  412, 

a druhé odberné miesto bude na ulici Lipovej v areáli kultúrneho centra 

vedľa zdravotného strediska od súpisného čísla 413 po  súpisné číslo  

741. Žiadame  obyvateľov obce ,aby počas testovania dodržiavali 

predpísané bezpečnostné nariadenia a pokyny týkajúce sa daného 

odberného miesta. Každý nech si donesie so sebou občiansky 

a zdravotný preukaz. 

 

Értesítjük  községünk lakossait ,hogy október 31-én és november 1-én, 

az-az szombaton és vasárnap 7,00 és 22,00 óra között a Szlovák 

Köztársaság lakosságának önkéntes országos antigén tesztelésére kerül 

sor a Covid 19 -es járvány miatt „Közös felelőségünk címen“  Tíz év 

alatti gyermekeknek, autista  és rákos betegeknek nem kell részt 

venniük az országos tesztelésen. Kivétel a 65 év feletti személyekre is 

vonatkozik, de csak akkor, ha 10 napos  hazai karanténban maradnak, 

és ez vonatkozik azokra a lakosokra is, akik nem vesznek részt 

a tesztelésen. A kozségünkben két mintavételi teszthely  jön létre . Az 

első gyűjtőhely a helyi kulturház  épületében,az 1-es házszámtol a 412- 

es házszámig, a második pedig a Lipová utcán a kultúr centrumban  ,az 

orvosi rendelö felett lesz a 413-as házszámtol a 741-es házszámig.  

Kérjük kozségunk  lakossait, hogy a tesztelés  során tartsák be az előírt 

biztonsági előírásokat és  utasításokat az adott mintavételi hellyel 



kapcsolatban.Mindenki hozza magával a személyi és az egészségügyi 

igazolványát. 

 


