Celoplošné testovanie obyvateľov v obci
RAŽŇANY
Miesto konania:

spoločenský pavilón (pavilón v areáli MŠ)
– EXTERIÉR

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020
Čas testovania:

7.00 hod. – 12.00 hod.
12.00 hod. – 13.00 hod. (prestávka)
13.00 hod. – 17.00 hod.
17.00 hod. – 17.30 hod. (prestávka)
17.30 hod. – 21.30 hod.

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné
nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)
Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov

31.10.2020 ( sobota) od 7.00 hod. do 12.00 hod. č. d. 1–95
od 13.00 hod. do 17.00 hod č. d. 96-156
od 17.30 hod. do 21.30 hod. č. d. 157-185
1.11.2020 (nedeľa) od 7.00 hod. do 12.00 hod. č. d. 186-308
od 13.00 hod. do 17.00 hod. č. d. 309-410
od 17.30 hod. do 21.30 hod. č. d. 411–458
novostavby
Počas testovacích dní bude k dispozícií telefónne číslo 0948 218 982, na ktorom si budete
môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.
Uprednostnení budú obyvatelia s ŤZP, tehotné ženy a obyvatelia nad 65 rokov.
Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme
predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre
pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.
Ulica okolo MŠ bude čiastočne uzatvorená, preto žiadame účastníkov testovania, ktorí prídu na
motorových vozidlách, aby ich zaparkovali pri OcÚ, kaštieli alebo pri ZŠ.
Zaparkovať môžete aj na novovytvorenom parkovisku pri MŠ v smere od Ostrovan /7 parkovacích
miest/.
Účastníci testovania budú prichádzať v smere od ZŠ, okolo fary k bezbariérovému vstupu do MŠ
/spoločenský pavilón/.
Po pretestovaní budú odchádzať po schodoch v MŠ cez chodník v miestnom parku, prípadne cez areál
MŠ vo výnimočných prípadoch

Občania, ktorí budú prichádzať z dolného konca okolo cintorína, sa zaradia do radu od fary.
Prosíme rešpektujte usmernenia dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať koordináciu testovania.

