Rozdelenie obyvateľov na testovanie COVID-19 - Dolné Obdokovce
Tesztelés utcák szerint – Alsóbodok
Kultúrny dom / Kultúrház
17. január 2021 (Nedeľa ) / 2021 január 17. (Vasárnap)
Čísla domov, Ulica / Házszám, Utcanév

Čas / Óra

08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
(Posledný odber: 11:45)

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00

1 – 88

Ugarak, Ragyos a Kisbodok do č. d. 88

89 – 170

Kisbodok od č. 89, Fővég, Farárska / Papútja

Prestávka na dezinfekciu / A fertőtlenítésre szükséges szünet

171 - 205
206 – 288
289 – 367
368 – 389
390 – 478

ulica pod Cintorínom a nad cintorínom / a temető alatti és feletti utca
Záhradná ul. / Kertföld
Alvég, Kenderes
Agátová ul. / Akácos
Krátka ul. / Kurtasor, IBV Lúky / IBV Mező utca
ulica pod vinohradmi / szőlők alatti utca

Tabuľka s rozdelením ulíc a časových pásiem má odporúčací charakter.
Ak Vám časové pásmo nevyhovuje, môžete prísť na testovanie v inom (Vám vyhovujúcejšom)
čase. Pri spracovaní tabuľky sme sa riadili v zmysle toho, aby sa netvorili
extrémne dlhé rady a aby sme nepreťažovali testovací tím.

Potrebné k registrácii:



občiansky preukaz (pri deťoch do 15 rokov kartičku poistenca).
telefónne číslo
Ďakujeme za pochopenie !

Az utcák és idők szétírása javaslat a krízisstáb részéről.
Amennyiben valakinek más időpont felel meg, akkor a számára megfelelőbb
időpontban jöhet a tesztelésre.
Az utcák szétírásával megelőzhetők az extrém hosszú várakozási sorok és a tesztelő
csapatnak sem lesz olyan megterhelő a tömegtesztelés.

Regisztrációhoz szükséges:



személyi igazolvány (gyermekek esetében pedig az egészségügyi biztosító kártya)
telefonszám
Megértésüket köszönjük !

Pre koho je určené testovanie:


Pre všetkých obyvateľov od 10 rokov
o predovšetkým pre občanov obce Dolné Obdokovce z kapacitných dôvodov.

Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré:






prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri
mesiace,
o Občania, ktorí prekonali COVID-19 pred 3 mesiacmi, sa nemusia dať testovať stačí v prípade potreby predložiť potvrdenie o prekonaní ochorenia od svojho
obvodného lekára.
v čase testovania majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú
pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény,
výnimku z testovania majú osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im
znemožňuje absolvovať testovanie,
zúčastniť testovania sa neodporúča osobám so zdravotným, či iným obmedzením,
prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ktorí sa prirodzene
zdržujú len v domácom prostredí. V tomto prípade platí povinnosť zákazu
vychádzania v zmysle vydaných nariadení.

Kinek kellene részt vennie:
• Minden lakónak 10 éves kortól
o kapacitási okokból főként Alsóbodok polgárainak.

Vizsgálat nem szükséges olyan személyek számára, akik:
 átesett a COVID-19 betegségen, és három hónapnál nem régebbi írásos bizonyítéka
van arra, hogy betegséggel küzdött,
o Azok a polgároknak, akik 3 hónappal ezelőtt legyőzték a COVID-19-et,
elegendő szükség esetén a háziorvosuktól igazolást nyújtani
 a vizsgálat idején elrendelik őket, hogy házi elszigeteltségben vagy karantén miatt
munkaképtelenek legyenek,
 a vizsgálat alól felmentést kapnak azok a személyek, akiknek egészségi állapota nem
engedi a tesztelést,
 a tesztekben való részvétel nem ajánlott egészségi vagy egyéb fogyatékossággal élő
embereknek, valamint az időseknek és a lakosság egyéb veszélyeztetettebb
csoportjainak, akik csak otthoni környezetben tartózkodnak. Ebben az esetben a
kijárási tilalomnak a kiadott rendeletek szerinti kötelezettsége érvényes.

