
Obec Svätá Mária, Bodrog č. 29, 076 35 Svätá Mária

                                 Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že celoplošné testovanie v našej obci na COVID – 19 sa uskutoční
 23. 01. 2021, t.j. v sobotu pre časť obce Svätá Mária - Bodrog a 24. 01. 2021, t.j. v nedeľu
pre časť obce – Pavlovo v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. (posledný odber) v miestnom
kultúrnom dome. 

Testovanie  je  dobrovoľné,  avšak  zaručuje  pohyb  občanom v rámci  okresu  na  nevyhnutné
úkony ako práca do zamestnania, cesta na poštu, banky atď. 

Kto  sa  zúčastní  testovania  musí  mať  rúško,  dodržať  odstup  2m  a dodržiavať  inštrukcie
príslušníkov odberového tímu. Občan má mať zo sebou občiansky preukaz. 
Aby samotné testovanie prebehlo bez problémov a dlhého čakania odporúčame aby sa dodržal
nami stanovený harmonogram nasledovne: 

Svätá Mária časť Bodrog ,dňa 23. 01. 2021 t.j. v SOBOTU:

Hlavná  -  Bodrog  ulica  »  od  č.d.  84  do  č.d.  93  a č.d.  1,  č.d.  114  a  118
od č. d. 94 do č. d 112 a č. d. 110, 115, 117, 119 a109  v čase od 8:00 hod. - do 12:00 hod.

Ulica Bodrog » od č. d. 3 do č. d. 28
                         od č. d. 30 do č. d. 61
                         od č. d. 63 do č. d. 83                             v čase od 13:00 hod. - do 16:30 hod.

Svätá Mária časť Pavlovo, dňa 24. 01. 2021, t.j. v NEDEĽU:

Pavlovo » od č. d. 126 do č. d. 148
                 od č. d. 202 do č. d. 188                                     v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod.

Pavlovo » od č. d. 150 do č. d. 187                                     v čase od 13:00 hod. - do 16:30 hod.

Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Kto sa nestihne testovania v stanovenom čase zúčastniť prosíme kontaktovať obecný úrad na
nasledovnom tel. č.: +421948 734     081. 
Občania nad 65 rokov, ktorí sa chcú testovania zúčastniť  a nechcú v stanovenom termíne stať
v rade  prosíme  kontaktovať  obecný  úrad  na  nasledovnom  tel.  č.  pre  ďalšie  informácie
+421948 734     081.

Ďakujeme za porozumenie, trpezlivý prístup a prajeme všetkým občanom pevné zdravie.



Szentmária község, Bodrog 29, 076 35 Szentmária

Tisztelt polgárok!

Értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy az országos COVID – 19 tesztelésre a községben 2021.
január  23-án  /szombaton/  Szentmária  –  Bodrog  részére  és  2021.  január  24-én  /vasárnap/
Szentmária – Pálfölde részére kerül sor a helyi kultúrházban reggel 08:00 órától délután 16:30
óráig / utolsó mintavétel /.

A részvétel mindenki számára önkéntes, de javasoljuk a részvételt a szabad mozgás céljából.

Mindenki köteles maszkban érkezni és betartani a 2 méter távolságot egymástól, valamint a
személyzet utasításait. Kérünk mindenkit hogy hozza magával a személyigazolványát.  Hogy
a tesztelés folyamatos legyen, javasoljuk hogy a következő sorrendben érkezzenek a tesztelés
színhelyére: 

Szentmária Bodrog rész , 2021. január 23-án, SZOMBATON:

Fő utca - Bodrog utca »  84-es házszámtól a 93-as házszámig és az 1, 114 és 118 házszám       
94-es házszámtól a 112-es házszámig és a 110, 115, 117, 119 és 109-es házszámig
   8:00 órátol  -  12:00 óráig

Bodrog utca  »  3-as házszámtól a 28-as házszámig
                         30-as házszámtól a 61-es házszámig
                         63-as házszámtól a 83-as házszámig              13:00 órátol - 16:30 óráig

Szentmária Pálfölde rész, 2021. január 24-én, VASÁRNAP:

Pálfőlde » 126-as házszámtól a 148-as házszámig
                  202-es házszámtól a 188-as házszámig       08:00 órátol - do 12:00 óráig

Pálfölde » 150-es házszámtól a 187-es házszámtál       13:00 órátol - do 16:30 óráig

Ebéd szünet és a helyiség fertőtlenitése 12:00 órától 13:00 óráig lesz megtartva.

Aki valamilyen okból kifolyólag nem tud az adott  időben részt venni a tesztelésen kérjük
hívja a községhivatalt a következő tel. számon : +421948 734 081.
A 65  év  felletti  lakosok  akik  szeretnének  a tesztelésen  részt  venni  kérjük  jellezzék
a községhivatalra további információkért a következő tel. számon : +421948 734 081.

Köszönjük a megértésüket és a jó hozzá állásukat és kívánunk mindenkinek jó eggéséget. 


