Tisztelt Polgárok!
Ezen a hétvégén (november 7- 8.) zajlik az országos COVID-19 tesztelés 2. fordulója.

A Szlovák Köztársaság Honvédsége döntése alapján Nagyszarván
szombaton és vasárnap is 8:00 és 20:00 között zajlik majd a tesztelés.
Községünkben a tesztelésre a kultúrházban kerül sor.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. A tesztelés során a kultúrház főbejárata bejáratként szolgál, kijárás a teraszon
keresztül lehetséges. Belépésnél egy rendőr fogja segíteni Önöket, aki a tesztelés
folyamatosságára is ügyel. A kultúrház épületébe egyenként engedi be Önöket. Bent
egy adminisztratív munkatárs felírja az adataikat. Ezután sor kerül a tesztelésre,
melynek eredményét a helyszínen szükséges megvárni. Az egész folyamatot egy
hivatásos katona felügyeli majd, aki az egész akcióért felelős.
2. A tesztelésen nem vehet részt olyan személy, aki jelenleg karanténban van, vagy
akinél jelen vannak a vírus tünetei.
3. A tesztelésre hozza magával a személyi igazolványát, 15 évnél fiatalabb személy
esetében annak egészségügyi kártyáját.
4. A tesztelésen való részvétel minden 10 és 65 év közötti polgárnak javasolt.
5. A kultúrház előtti sorakozásnál kérjük a kijelölt helyeken maszkban várakozni és
betartani a 2 méteres távolságot.
6. Az egészségügyi csoport zárás előtt 30 perccel veszi le az utolsó mintákat. 12.00 és
13.00, valamint 16.00 és 16.30 között a tesztelés szünetel.
7. Mintavétel előtt egy órával ne egyen, ne dohányozzon, és ne használjon orrcseppet
vagy orrsprayt, mivel befolyásolhatják a teszt eredményét!
8. A pozitívan tesztelt személynek azonnali karanténba kell vonulnia.
9. A tesztelés gördülékenysége és a felesleges torlódások megelőzése érdekében
községünk lakóit kérjük a mintavétel helyszínén az alábbi harmonogram ajánlásai
szerint megjelenni:
SZOMBAT- 2020.11.07
A, B, C, D, E, F, G-re kezdődő vezetéknevek
H, I, J, K, L, M, N-re kezdődő vezetéknevek

8.00-tól 12.00-ig
13.00-tól 20.00-ig

Szombati napon a környező települések közül Sárosfán, Bacsfán, Felbáron lesz tesztelés.
VASÁRNAP- 2020.11.08
O, P, R, S-re kezdődő vezetéknevek
SZ,Š, T, U, V, W, Z, Ž-re kezdődő vezetéknevek

8.00-tól 12.00-ig
13.00-tól 20.00-ig

Vasárnapi napon a környező települések közül Sárosfán, Tárnokon, Felbáron, Macházán
és Keszölcésen lesz tesztelés.
Változás esetén a községi hirdetőrendszeren, illetve a Facebookon tájékoztatjuk Önöket.
Türelmüket és felelősségteljes hozzáállásukat előre is köszönjük.
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Vážení Občania!
Tento víkend (7-8.november) sa bude konať druhé kolo celoštátneho testovania na COVID19. Na základe rozhodnutia Ozbrojených síl Slovenskej Republiky v obci

Rohovce testovanie bude prebiehať v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00.
Testovanie bude zabezpečené v miestnom kultúrnom dome.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Hlavný vchod budovy je určený ako vchod, a východ je cez terasu. Pri vchode Vás
bude usmerňovať príslušník policajného zboru, ktorý bude dohliadať aj na plynulosť
celého procesu. Do priestorov kultúrneho domu Vás bude púšťať po jednom, kde
administratívny pracovník zapíše Vaše údaje. Následne sa spraví test, na výsledok
ktorého počkáte na mieste. Vedenie celého procesu bude vykonané profesionálnym
vojakom, ktorý je zodpovedný za celú akciu.
2. Testovania sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v karanténe, alebo osoby s príznakmi
ochorenia Covid-19.
3. Na testovanie si prineste so sebou svoj občiansky preukaz, v prípade osoby mladšej
ako 15 rokov zdravotný preukaz!
4. Testovanie je odporúčané pre osoby od 10 do 65 rokov.
5. Pred budovou kultúrneho domu prosíme čakať s prekrytými hornými dýchacími
cestami na vyznačených miestach a dodržiavať 2 metrový odstup.
6. Zdravotnícky personál posledné vzorky odoberie 30 minút pred záverečnou hodinou.
Na odberovom mieste medzi 12:00-13:00 a 16:00-16:30 je prestávka.
7. Hodinu pred testovaním nejedzte, ani nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do
nosa, mohli by ovplyvniť výsledky testu.
8. Pozitívne testovaný človek sa ihneď presunie do domácej karantény.
9. Aby sme predišli zbytočnému návalu ľudí, odporúčame pre obyvateľov našej obce
pristaviť sa na odberné miesto podľa nasledujúceho harmonogramu:
SOBOTA- 07.11.2020
priezviská začínajúce na A, B, C, D, E, F, G
priezviská začínajúce na H, I, J, K, L, M, N

od 8:00 do 12:00
od 13:00 do 20:00

V sobotu z okolitých dedín bude prebiehať testovanie v Blatnej na Ostrove, Báči a Hornom
Bare.
NEDEĽA- 8.11.2020
priezviská začínajúce na O, P, R, S
priezviská začínajúce na SZ, Š, T, U, V, W, Z, Ž

od 8:00 do 12:00
od 13:00 do 20:00

V nedeľu z okolitých dedín bude prebiehať testovanie v Blatnej na Ostrove, Trnávke,
Hornom Bare, Macove a Kyselici.
V prípade zmeny Vás budeme informovať cez obecný rozhlas a Facebook.
Vašu trpezlivosť a zodpovednosť vopred ďakujeme!
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