Vážení Občania!
Na základe rozhodnutia miestneho krízového štábu v obci Rohovce bude
prebiehať testovanie na COVID-19 v sobotu (13. marec) od 8.00 do 17.00
v miestnom kultúrnom dome.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Hlavný vchod budovy je určený ako vchod, a východ je cez terasu. Do priestorov
kultúrneho domu Vás budeme púšťať po jednom, kde administratívny pracovník
zapíše Vaše údaje. Následne sa spraví test, na výsledok ktorého počkáte na mieste.
2. Na testovanie si prineste so sebou svoj občiansky preukaz.
3. Testovanie je odporúčané pre osoby od 10 do 65 rokov.
4. Pred budovou kultúrneho domu prosíme čakať s prekrytými hornými dýchacími
cestami na vyznačených miestach a dodržiavať 2 metrový odstup.
5. Hodinu pred testovaním nejedzte, ani nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do
nosa, mohli by ovplyvniť výsledky testu.
6. Zdravotnícky personál posledné vzorky odoberie 30 minút pred obedňajšou
prestávkou a záverečnou hodinou.
7. Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne
seniorom nad 65 rokov a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene
zdržujú len v domácom prostredí.
8. Tí, ktorí prekonali COVID-19 nie viac ako pred 90 dňami sa nemusia testovať.
9. Odporúčame pre obyvateľov našej obce s trvalým alebo prechodným pobytom
pristaviť sa na odberné miesto podľa nasledujúceho harmonogramu:
priezviská začínajúce na A, B, C, D, E
priezviská začínajúce na E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
priezviská začínajúce na O, P, R, S, SZ, Š
priezviská začínajúce na, T, U, V, W, Z, Ž
Obyvatelia iných miest

od 8:00 do 9:30
od 9:30 do 12:00
od 13:00 do 15:00
od 15:00 do 16:00
od 16:00 do 17:00

V nedeľu z okolitých dedín bude prebiehať testovanie napr. v Trnávke (9:00 – 16:00),
Hornom Bare (8:00 – 16:00), Kyselici (9:00 - 17:00) a v Báči (13:00 – 20:00).
V prípade zmeny Vás budeme informovať cez obecný rozhlas a Facebook.
Vašu trpezlivosť a zodpovednosť vopred ďakujeme!
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