
Vážení spoluobčania ! 

     Stojí pred nami výzva úspešne zvládnuť celoplošné testovanie na COVID – 19 v našej obci 

Plechotice. Iste vnímate, čo všetko sa okolo tejto problematiky už popísalo a pohovorilo 

v médiách. Nie je potrebné to komentovať, každý má svoj názor... Nás len bude mrzieť, ak 

všetka námaha spojená s organizáciou tohto testovania v našej dedine vyjde nazmar. Evidencia 

a testovanie sa bude realizovať  z okien pri vstupe do kultúrneho domu (KD). Čakať na 

výsledky budete vonku, resp. v prípade nepriaznivého počasia  v KD za dodržania bezpečnej 

vzdialenosti.    

K bezproblémovému zvládnutiu úloh Vám predstavujeme náš návrh riešenia.  

V našej obci sa bude testovať dva dni, sobotu 31.10.2020 a nedeľu 1.11.2020 od 7,00 hod. 

do 22,00 hod. s hodinovou prestávkou od 12,00 do 13,00 hod., čiže denne 14 hod. Celkový 

počet obyvateľov v obci rozdelíme približne na polovicu a to podľa jednotlivých ulíc, pričom 

už dnes vieme, že odberový tím dokáže odobrať vzorky od cca 30 - 35 ľudí za jednu hodinu, 

my však počítame aj s nejakou rezervou.   

Harmonogram: 

Sobota: 7,00 – 12,00 hod. ulica Družstevná od p. Baraniho Jána po oboch stranách až po p. 

Rusnáka Vladimíra.  

Sobota: 13,00 – 15,00 hod. ulica Sečovská od p. Spišáka Jána po obidvoch stranách po p. 

Bartoviča Petra. 

Sobota: 15,00 – 22,00 hod. ulica Čeľovská od p. Krivánkovej Zuzany po obidvoch stranách 

až po p. Michalčíka Jozefa. 

Nedeľa: 7,00 – 12,00 hod. ulica Cintorínska, ktorá začne od p. Macoška Róberta postupne po 

oboch stranách až po p. Šimka Andreja.  

Nedeľa: 13,00 – 22,00 hod. ulica Hlavná, ktorá začne od p. Horvátha Jozefa a farského úradu 

opäť po obidvoch stranách a budeme končiť pri  dome Vargu Jána.     

Podľa tohto harmonogramu teda si viete určiť, kedy na testovanie prísť. O aktuálnej situácii 

Vás budeme informovať aj prostredníctvom miestneho rozhlasu, resp. prosíme aj Vás, aby ste 

si odovzdali informácie mobilom a pod. .     

V prípade, že nebudete môcť dodržať vymedzený čas pre Vašu ulicu, testovania sa môžete 

zúčastniť v čase, keď Vám to vyhovuje, test Vám vykonajú. Bolo by však dobre, aby sme kvôli 

plynulosti testovania boli disciplinovaní a snažili sa pristúpiť k testovaniu podľa 

harmonogramu. Treba počítať aj s tým, že hrozí účasť aj obyvateľov napr. Trebišova, či 

Sečoviec, kde bude situácia z pohľadu počtu testovaných určite horšia. Chceme Vám však 

sľúbiť, že Vy občania Plechotíc budete mať v našej obci prednosť.  

  Podrobné informácie  k testovaniu:  

https://www.somzodpovedny.sk/?fbclid=IwAR03Jp0603_HVMXnj5BJuXcViqoRHafc_0GD

ORJnTust0DYA6hlpLzBjEos     

 

Buďme disciplinovaní, buďme ohľaduplní a spoločne túto skúšku zvládneme. 

https://www.somzodpovedny.sk/?fbclid=IwAR03Jp0603_HVMXnj5BJuXcViqoRHafc_0GDORJnTust0DYA6hlpLzBjEos
https://www.somzodpovedny.sk/?fbclid=IwAR03Jp0603_HVMXnj5BJuXcViqoRHafc_0GDORJnTust0DYA6hlpLzBjEos

