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Vážení spoluobčania !
Okres Trebišov je zaradený v III. stupni varovania. Ak sa okres nachádza III. stupni
varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní. Práve preto opäť
zabezpečujeme testovanie v našej obci, aby sme všetci, ktorí test potrebujeme aj na akýkoľvek
iný účel, mohli plniť požiadavky Covid automatu. Keďže sa množia prípady, keď osoby žijúce
v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom idú na testovanie, tieto
upozorňujeme, že pre nich platí, že musia dodržiavať karanténu a nemôžu sa testu zúčastniť.
Karanténa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu izolácie pozitívne
testovaného, čo je od 8.2.2021 - 14 dní. (Pozrite poučenie v potvrdení o vykonaní testu).
V našej obci sa bude testovať:

v sobotu 13.2.2021 od 8,30 hod. do 17,30 hod.
s hodinovou prestávkou na obed odbernej skupiny od 12,00 do 13,00 hod., pričom
posledný odber pred obedom sa uskutoční o 11,45 hod.
Priebeh testovania, ktorý sa nemení:
Na testovanie vstupujete dverami na obecný úrad, tam budú označené rozstupy na čakanie.
Evidencia bude prebiehať z čakárne lekára vo vnútri KD, je potrebný OP, resp. preukaz
poistenca. Pred testovaním si odkašlete, vysmrkáte nos na pripravenom mieste a papierovú
vreckovku zahodíte do koša. Samotné testovanie prebehne z dverí kuchyne KD.
Čakať na výsledky budete sále KD za dodržania bezpečnej vzdialenosti. Výsledky dostanete
z výdajného okna kuchyne a odídete bočnými dverami z KD domov.

Harmonogram testovania:
8,30 – 9,45 hod. ulica Cintorínska, ktorá začne od p. Macoška postupne po
oboch stranách až po p. Šimkovu.
9,45 – 11,00 hod. ulica Družstevná od p. Baraniho po oboch stranách až po p.
Rusnáka.
11,00 – 11,30 hod. ulica Sečovská od p. Spišáka po obidvoch stranách po p.
Bartoviča.
11,30 – 11,45 hod. časová rezerva
13,00 – 15,30 hod. ulica Hlavná, ktorá začne od p. Horvátha a farského úradu
opäť po obidvoch stranách po p. Vargu.
15,30 – 17,15 hod. ulica Čeľovská od p. Krivánkovej po obidvoch stranách až
po p. Michalčíka.
Testujeme už po 4 – krát v týždňových intervaloch a Vy si už viete určiť, kedy na testovanie
prísť, aby ste zbytočne nestrácali čas a netrávili ho zbytočne mimo svojej komfortnej zóny –
doma a z pohľadu zdravia v bezpečí. Platia všetky zásady, ktoré sme uvádzali už počas
predchádzajúcich týždňov, čiže ak je niekto v práci v čase testovania svojej ulice, na testovanie
príde, test mu vykonajú. Veríme však, že takýchto prípadov bude minimum, kvôli plynulosti
testovania a ohľaduplnosti k občanom z určenej ulice. Občania Plechotíc budete mať ako
obyčajne v našej obci prednosť pred cezpoľnými, samozrejme podľa zverejneného
harmonogramu z príslušnej ulice a v určenom čase pre túto ulicu. Ak napriek tomu niekto cudzí
príde, bude musieť akceptovať náš harmonogram a čakať na poradie, keď bude voľné miesto.
Vopred ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť.

