Testovanie v obci Iňa na COVID 19 dňa 23.1.2021 t.j. v sobotu
Vážení občania, v súvislosti s celoplošným testovaním Vás informujeme, že:
Testovanie sa uskutoční dňa 23. januára 2021 teda len v sobotu
Testovanie bude prebiehať

od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
od 13:00 hod. do 18:00 hod.
od 18:30 hod. do 20:00 hod.,

- Deti a mládež vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude
odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
· Testovanie sa neodporúča deťom do 10 rokov, seniorom nad 65 rokov, občanom ktorí sú v karanténe a
občanom ktorí prekonali ochorenie COVID 19 a majú o tom doklad od lekára nie starší ako 3 mesiace.
· K registrácii na testovanie budete potrebovať, občiansky preukaz. Deti ktoré ho ešte nemajú, kartičku
poistenca.
· V našej obci bude zriadené jedno odberné miesto v priestoroch kultúrneho domu.
Odporúčame obyvateľom využiť časový harmonogram pre testovanie podľa čísla domu:
08:00 hod.- 08:30 hod. - 0 - 16
08:30 hod.- 9:00 hod. – 17 - 22
9:00 hod.- 9:30 hod. – 23 - 30
9:30 hod.- 10:00 hod. –31 - 38
10:00 hod.- 10:30 hod. – 39 - 54
10:30 hod.- 11:00 hod. – 55 - 57
11:00 hod.- 11:30 hod. – 58 – 69
Prestávky na dezinfekciu od 12:00 hod. do 13:00 hod
13:00 hod.- 13:30 hod. – 71-74
13:30 hod.- 14:00 hod. –75-77
14:00 hod.- 14:30 hod. – 78-88
14:30 hod.- 15:00 hod. – 89- 104
15:00 hod.- 15:30 hod. –105-115
15:30 hod.- 17:00 hod. –123
17:00 hod.- 18:00 hod. – Obec Jesenské
Prestávky na dezinfekciu od 18:00 hod. do 18:30 hod.
Posledný odber sa uskutoční najneskôr o 19:30 hod.

K odbernému miestu pristupujte
v ochrannom rúšku s dodržaním
odstupu 2 metre.
Prosíme o dodržiavanie pokynov
personálu zabezpečujúceho testovanie.
Uprednostnení budú občania
obce Iňa a Jesenské
s trvalým a prechodným pobytom
V prípade využitia časového
harmonogramu sa dostavte
pred odberné miesto podľa čísla domu
v čase zvýraznenom žltou farbou
za pochopenie a ústretovosť
vopred ďakujeme

