Obec ČERENČANY
Obecný úrad Čerenčany, ul. Samuela Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

Celoplošné testovanie obyvateľov v Obci Čerenčany – odporúčanie obce
k testovaniu obyvateľstva


Miesto testovania – Obecný úrad Čerenčany (plocha pred vstupom na Obecný úrad)



Dátum testovania – sobota 31. 10. 2020 a nedeľa 1. 11. 2020



Čas testovanie – od 7: 00 hod. do 22:00 hod. (posledný odber do 21.30 hod.)



K testovaniu si treba priniesť
- občania od 15 rokov – občiansky preukaz
- občania od 10 – 15 rokov – kartičku poistenca



Všetci občania pri registrácii musia uviesť svoje telefónne číslo mobilu alebo pevnú
linku



Uprednostnení budú obyvatelia s trvalým pobytom v obci Čerenčany v tomto poradí:
- dôchodcovia s doprovodom jednej osoby
- deti od 10 do 18 rokov s doprovodom jednej osoby
- a ostatní



Dodržiavajte nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR, Vlády SR
a organizátorov obce



Priložené modré pásky použite na identifikáciu občana s trvalým pobytom v našej
obci, aby Vás vedeli organizátori odlíšiť od občanov z okolitých obcí. (pásku prosím
nezahadzujte, použite ju aj v prípade druhého kola testovania)



Informácia pre občanov z okolitých obcí a okresného mesta Rimavská Sobota:
- Ak sa uvažujete pretestovať v obci Čerenčany, odporúčame Vám dodržať
harmonogram zostavený obcou, to znamená, možnosť prísť sa otestovať v nedeľu
od 15: 00 hod. do 21.30 hod.



Obec musí zabezpečiť v prvom rade pretestovanie svojich občanov z Čerenčian, kde
bude mať dostupných len 468 testov ( trvalý pobyt má v obci 548 obyvateľov)

Vážení občania, uvedomujeme si, že súčasné obdobie je pre všetkých veľmi náročné, preto
Vám vyslovujeme vďaku za disciplinovanosť a toleranciu voči ostatným.

Obec ČERENČANY
Obecný úrad Čerenčany, ul. Samuela Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany
Vzhľadom na vážnosť situácie je pre našu obec vypracovaný harmonogram testovania.
V prípade, že Vám nevyhovuje daný čas, je možná zmena v harmonograme – bez nutnosti
nahlasovania na Obecný úrad. (opäť majte na zreteli, že obec má dostupných len 468 testov).

Harmonogram testovania - odporúčanie
Dátum
sobota

Čas odberu

31.10.2020

7:00 - 9:00

rodinný dom

č. 1 - 28

31.10.2020

9:00 - 11:00

rodinný dom

č. 29 - 85

31.10.2020

11:00 -12:00

31.10.2020

12:00 - 13:00

31.10.2020

13:00 - 15:00

rodinný dom

č. 94 - 116

31.10.2020

15:00 - 17:00

rodinný dom

č. 117 - 144

31.10.2020

17:00 - 17:30

31.10.2020

17:30 - 20:00

rodinný dom

č. 145 - 165

31.10.2020

20:00 - 21:30

rodinný dom

č. 166 - 176

31.10.2020

21:30 - 22:00

administratíva

Dátum
nedeľa

Čas odberu

Súpisné čísla rodinných domov

1.11.2020

7:00 - 9:00

rodinný dom

č. 177 - 193

1.11.2020

9:00 - 11:00

rodinný dom

č. 194 - 214

1.11.2020

11:00 -12:00

1.11.2020

12:00 - 13:00

rodinný dom č. 215 - 231
obedňajšia prestávka a dezinfekcia
priestorov

1.11.2020

13:00 - 17:00

mimo harmonogramu

1.11.2020

17:00 - 17:30

dezinfekcia priestorov

1.11.2020

17:30 - 21:30

mimo harmonogramu

1.11.2020

21:30 - 22:00

administratíva

Súpisné čísla rodinných domov

rodinný dom č. 86 - 93
obedňajšia prestávka a dezinfekcia
priestorov

dezinfekcia priestorov

Poradie harmonogramu má odporúčací charakter, aby sa predišlo príliš dlhému čakaniu
a nedostatku dostupných testov.
S úctou Mgr. Zuzana Študencová – starostka obce Čerenčany
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