Celoplošné testovanie obyvateľov
Obce Vechec – SOBOTA 23.01.2021
Miesto testovania:

Areál Základnej školy vo Vechci

Dátum testovania:

SOBOTA 23.01.2021

Čas testovania:

08:00 hod. – 11:30 hod. – posledný odber
12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka
13:00 hod. – 14:30 hod. – Juskova Voľa
14:30 hod. – 18:30 hod. – posledný odber

!!!! Odporúčania k organizácii testovania !!!!
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

SOBOTA 23.01.2021
od 08:00 hod. do 09:30 hod. ul. Slanská 168 až 212
od 09:30 hod. do 11:30 hod. ul. Slanská 213 až 499, ul. Mlynská
od 13:00 hod. do 14:30 hod. Juskova Voľa
od 14:30 hod. do 16:30 hod. ulica Lomnická
od 16:30 hod. do 18:30 hod. ul. Školská, ul. Družstevná 250 až 270

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo
je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )
Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas
a iný deň.

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0905 253 387, na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.

Celoplošné testovanie obyvateľov
Obce Vechec – NEDEĽA 24.01.2021
Miesto testovania:

Areál Základnej školy vo Vechci

Dátum testovania:

NEDEĽA 24.01.2021

Čas testovania:

08:00 hod. – 11:30 hod. – posledný odber
12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka
13:00 hod. – 17:30 hod. – posledný odber

!!!! Odporúčania k organizácii testovania !!!!
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

NEDEĽA 24.01.2021
od 08:00 hod. do 09:30 hod. ul. Hlavná 1 až 26, ul. Lučná, u. Veterná
od 09:30 hod. do 11:30 hod. ul. Hlavná 27 až 60
od 13:00 hod. do 15:30 hod. ul. Hlavná 61 až 130
od 15:30 hod. do 17:30 hod. ul. Hlavná 131 až 501

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo
je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas
a iný deň.

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0905 253 387, na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.

