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Vážení spoluobčania !
Vzhľadom na nové skutočnosti ohľadom Covid automatu budeme opäť v našej obci
testovať. Prednostne to organizujeme pre rodičov žiakov našej ZŠ s MŠ Plechotice, pre
zamestnaných, ale samozrejme aj pre všetkých ostatných záujemcov. Po skúsenostiach
z minulého týždňa, nebudeme meniť harmonogram, skracujeme len čas testovania a to
z ekonomických a personálnych dôvodov. V našej obci sa bude testovať

v sobotu 6.2.2021 od 9,00 hod. do 18,00 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:
Na testovanie vstupujete dverami na obecný úrad, tam budú označené rozstupy na čakanie.
Evidencia bude prebiehať z čakárne lekára vo vnútri KD.
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:
9,00 – 10,10 hod. ulica Cintorínska, ktorá začne od p. Macoška postupne po
oboch stranách až po p. Šimkovu.
10,10 – 11,15 hod. ulica Družstevná od p. Baraniho po oboch stranách až po p.
Rusnáka.
11,15 – 11,45 hod. ulica Sečovská od p. Spišáka po obidvoch stranách po p.
Bartoviča.
13,00 – 15,45 hod. ulica Hlavná, ktorá začne od p. Horvátha a farského úradu
opäť po obidvoch stranách po p. Vargu.
15,45 – 17,45 hod. ulica Čeľovská od p. Krivánkovej po obidvoch stranách až
po p. Michalčíka.
Opäť si teda viete približne určiť, kedy podľa pozície Vášho domu na príslušnej ulici, na
testovanie prísť, aby sa netvorili dlhšie rady. Ak bude potrebné ( čo pred týždňom nebolo
potrebné), o aktuálnej situácii Vás budeme informovať aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Opäť prosíme aj Vás, aby ste si odovzdali informácie napr. mobilom, či SMS správou svojim
susedom a pod. . Vopred ďakujeme za takúto pomoc, pomáhate nám zvládnuť bez problémov
túto úlohu. Platia zásady, ktoré sme uvádzali aj minule, čiže ak je niekto v práci v čase
testovania svojej ulice, na testovanie príde, keď mu to vyhovuje, test mu vykonajú. Veríme
však, že takýchto prípadov bude minimum, kvôli plynulosti testovania. Prosíme ešte raz
o disciplínu a dochvíľnosť. Vy, občania Plechotíc budete mať 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 ústretovosť a pomoc.

