CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID 19 V OBCI JOVICE
Testovanie občanov nad 10 rokov v našej obci bude prebiehať v sobotu a nedeľu ( 31.10,2020 1.11 2020) od 7.00. hodín do 12.00 hodín a od 13.00 hodín do 22.00 hodín.
Určeným odberným miestom je Kultúrny dom s vchodom z Hlavnej ulice, čiže zo zadnej strany.
Na testovanie je potrebné si doniesť občiansky preukaz, deťom preukaz poistenca. Ak je to vo
vašich silách prosíme vás, aby ste na testovanie prišli podľa navrhovaného časového
harmonogramu, nakoľko sa takto môžete vyhnúť veľkému množstvu ľudí a predĺženému čakaniu
na testovanie. Určenie času pre obyvateľov podľa ulíc nie je záväzné, preto kto v uvedený čas
nemôže prísť alebo sa chce ísť otestovať v iný deň, môže tak urobiť.
Navrhnutý časový harmonogram:
31.10.2020
časový interval
07.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 22.00

1.11.2020
-

ulice

časový interval - ulice

Obecné bytovky č.225 a226
(občania MRK)
Prestávka
A. Cházára, Okružná,
Prestávka
Starocintorínska, Vŕbová,
Krátka, Jasná

07.00 -12.00

Mlynská, Hradná

12.00 – 13.00
13.00 – 17.30

Prestávka
Hlavná, a rodinné domy
bez ulíc: č.66,68,69,70,136,314
Prestávka
Hlavná, a rodinné domy bez
ulíc: č.66,68,69,70,136,314

17.30 – 18.30
18.30 - 22.00

Zároveň sa obraciame na všetkých občanov, aby využili možnosť dať sa otestovať. Svojim
rozhodnutím tak môžete ovplyvniť vývoj pandémie na Slovensku.
Tento rozpis je platný aj na ďalšie kolo testovania plánované na 7. a 8. 11. 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Országos COVID 19 tesztelés Jólészen
2020. október 31- én és 2020. november 1-én ( szombaton és vasárnap) Jólészen is megtartják az
országos Covid 19 tesztelést a 10 éves kortól idősebb lakosok részére. Időpont: naponta 7 órától 12
óráig és 13 órától 22 óráig. A tesztelés helyszíne: a jólészi Kultúrház, belépésre a hátsó ajtót
használják. A tesztelésre hozzák magukkal a személyi igazolványt és a gyerekek részére az
egészségügyi kártyát. Javasoljuk a lakosságnak, hogy ha lehet, tartsák be az általunk javasolt
harmonogramot azért, hogy megelőzzük a hosszú várakozást. Akinek az általunk javasolt időpont
nem felel meg, az választhat magának más időpontot.
Javasolt harmonogram:
2020.10.31
időpont

-

07.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 17.30
17.30 – 18.30
18.30 - 22.00

2020.11.01
utcák

időpont -

utcák

Lakóház 225 és 226
(marginalizált lakosok)
Szünet

07.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.30

Cházár A., Kör utca
Szünet
Véntemető, Fűzfa, Rövid
és Világos utca

17.30 - 18.30
18.30 – 22.00

Malom, Vár
Szünet
Fő, és utca nélküli
házszámok :66,68,69,70,136,314
Szünet
Fő, és utca nélküli házszámok :
66,68,69,70,136,314

Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a tesztelésen, mert ezzel is befolyásolják a járvány további
alakulását Szlovákiában.
Ez a javasolt harmonogram érvényes a tervezett tesztelés második fordulójára is 2020 november
7-én és 8-án.

