Oznam
Oznamujeme obyvateľom v obci Vechec, že dňa 07.11.2020 sa testovanie
uskutoční v Komunitnom centre od 8.00 do 20.00 hod.

Delenie obyvateľov – SOBOTA

!!!

ulica Lesná

od 8.00- 9.30 hod. – 370, 375, 381
od 9.30- 11.00 hod. - 376, 377, 379, 380
od 11.00- 11.45 hod.

371, 382, 383, 384, 385

od 13.00- 15.30 hod. – 386, 389, 392, 393,
394, 397, 399, 401, 402
od 15.30- 17.45 hod. – 404, 405, 406, 410, 413,
414, 418, 419, 420

od 18.30- 20.00 hod- 421, 422, 467

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).
Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0910 667 200, na
ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.
Prosíme obyvateľov, aby dodržiavali určitý odstup v rozostupe 2m,
nezabudnite si rúško a odporúčame aj jednorazové rukavice.

Oznam
Oznamujeme obyvateľom v obci Vechec, že dňa 08.11.2020 sa testovanie
uskutoční v Komunitnom centre od 8.00 do 20.00 hod.

Delenie obyvateľov – NEDEĽA

!!!

ulica Lesná , Družstevná, Poľná

od 8.00 do 9.00 hod. – obyvatelia so
súpisným číslom 476, 490, 491, 492, 493
( Lesná ulica)
od 9.00- 11.45 hod.

353, 354, 355, 356, 357,
358, 361, 362, 364, 366

od 13.00- 15.30 hod. – 365, 367, 368, 369,
451,455
od 15.30- 17.45 hod. – 452, 453, 454,
456, 457, 458, 459, 468,
484, 488

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).
Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0910 667 200, na
ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.
Prosíme obyvateľov, aby dodržiavali určitý odstup v rozostupe 2m,
nezabudnite si rúško a odporúčame aj jednorazové rukavice.

