
                       POZOR ZMENA ČASU TESTOVANIA  !!!!            

                                         Vážení občania  

       z dôvodu II. kola  testovania obyvateľstva na území SR, v určených 

okresoch, na prítomnosť ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v obci 

Mlynčeky 

Bude  testovanie prebiehať  v dňoch: 

sobota  7.11.2020  od    8.00 – 20.00 hod. 

nedeľa  8.11.2020  od    8.00 – 20.00 hod.   

V budove TJ TATRAN Mlynčeky na miestnom ihrisku. 

Kto sa príde v týchto dňoch testovať: 

donesie si so sebou občiansky preukaz  

deti od 10 do 15 rokov kartičku poistenca 

Čas testovania : od   8.00 - 12.00 hod.         12.00 – 13.00 hod. prestávka 

                              od 13.00 - 18.00 hod.         18.00 -  18.30 hod. prestávka 

                              od 18.30 - 20.00 hod. 

    Podľa potreby budú medzi testovaním malé prestávky, z dôvodu    dezinfekcie. 

     Všetci ktorí sa v týchto dňoch zúčastnite testovania, prosím  dodržiavajte 

odporúčané dni a stanovený  čas , čím  predídete dlhej čakacej dobe pred 

odberným miestom, zároveň dodržiavajte nosenie ochranného rúška , 2 m 

odstup a použite dezinfekciu, ktorá bude na odbernom mieste pripravená. 

    Z dôvodu, aby sa zbytočne nevytvárali  dlhé rady a  po skúsenosti z I. kola 

testovania ,ale tiež na základe odporúčania Vlády SR, Vás chcem poprosiť, ak 

vám to dovolia vaše pracovné a iné povinnosti, aby ste sa  chodili testovať 

podľa písmena vášho priezviska  v abecede: 

 v sobotu od písmena A po písmeno K 

 v nedeľu od písmena L  po písmeno Z  

       Verím, že tak, ako pri I. kole testovania , ktoré  sa nám aj  vďaka Vám, tiež 

vďaka, zdravotníckemu a administratívnemu tímu, tiež tímu dobrovoľníkov 

nášho DHZ a  príslušníkov armády SR a PZ SR, podarilo zvládnuť veľmi dobre, 

určite sa nám podarí spoločne zvládnuť  aj  II. kolo, slušne, ohľaduplne a 

zodpovedne , veď nakoniec ste to všetci ukázali už minulý týždeň, za čo Vám 

patrí veľké „ĎAKUJEM“.   
                                                                                                             Milena Svocáková 

                                                                                                               starostka obce 

 



Tento oznam bude zverejnený na oznamovacích tabuliach v obci  a internetovej stránke !!! 


