
               OZNAM!

Vzhľadom na mimoriadne vážnu epidemiologickú situáciu na Slovensku Vláda
SR rozhodla o plošnom testovaní obyvateľov na COVID – 19.

V dňoch 31. 10. 2020 – 01. 11. 2020 sa toto plošné testovanie uskutoční aj
v našej obci.

Odberné miesto bude pred Obecným úradom vo Svätej Márii.

Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07:00 do 12:00 h
a od 13:00 h do 22:00 h. Posledný odber sa vykoná 21:30 h.

Testy  bude  vykonávať  zdravotnícky  personál.  Otestovať  sa  môžu  dať  všetci
vrátane detí, ktoré v deň testovania dovŕšili 10 rokov. Deti od 10 do 15 rokov
bude  možnosť  testovať  len  v doprovode  rodičov.  Imobilní  občania,  občania
s poruchami  správania  sa  /  autisti,  duševne  chorý  /  sa  testovania  nemusia
zúčastniť.  Pred  testovaním  sa  obyvateľ  preukáže  občianskym  preukazom
a v prípade dieťaťa aj zdravotnou kartičkou. 

Obyvateľ nad 65 rokov je testovania len odporúčané. Avšak, ak sa testovania
nezúčastnia musia absolvovať 10 dňovú karanténu. To znamená, že sa nemôžu
pohybovať na verejných priestranstvách. 

To  isté  platí  aj  pre  tých  občanov,  ktorí  sa  rozhodnú  na  celoplošnom
testovaní nezúčastniť!

Po  2.  novembri  2020  obyvatelia,  ktorí  majú  negatívni  test  majú  možnosť
slobodného pohybu, za podmienok prísneho dodržiavania hygienických opatrení
/ rúško, dezinfekcia rúk, odstup /

Certifikát  testu  prosíme  noste  so  sebou  pre  prípad  nutnosti  preukázania  sa
napríklad príslušníkovi policajného zboru.

Vyzývame všetkých našich občanov, aby využili možnosť dať sa otestovať,
pretože svojím zodpovedným rozhodnutím môžete ovplyvniť ďalší vývoj

pandémie a prispieť tak k jej úspešnému zvládnutiu.



Časový harmonogram testovania v     obci Svätá Mária

Svätá Mária časť Bodrog:

Hlavná ulica » od č. d. 84 do č. d. 93 a č. d. 1                                    
                        od č. d. 94 do č. d 112 a č. d. 110, 117, 119 a 109  v čase od 7:00 do 9:30

Ulica Bodrog » od č. d. 3 do č. d. 28
                         od č. d. 63 do č. d. 81                                             v čase od 9:30 do 12:00

Ulica Bodrog » od č. d. 30 do č. d. 61                                            v čase od 13:00 – 14:30

Svätá Mária časť Pavlovo:

Pavlovo » od č. d. 126 do č. d. 148
                 od č. d. 202 do č. d. 188                                                v čase od 14:30 do 17:00

Pavlovo » od č. d. 150 do č. d. 187                                                v čase od 17:00 do 19:00

Pokiaľ Vám hore uvedený čas nevyhovuje môžete sa dať otestovať večer
od 19:00 do 21:30 h.


