Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 okres Košice – okolie
Plošné testovanie v obci Vtáčkovce
Miesto odberov: Obecný úrad Vtáčkovce
Stanovište č. 1:

Príslušník Policajného zboru SR usmerní Váš vstup
do priestoru odberu

Stanovište č. 2:

Pripravíte si občiansky preukaz a na vyzvanie preložíte
doklad k vašej registrácii. Po registrácií dostanete
poradové číslo a servítku. U maloletých detí je potrebný
preukaz poistenca

Stanovište č. 3:

V tomto priestore si vydezinfikujete ruky, vyfúkate nos,
servítku zahodíte do odpadkového koša a nasadíte si
rúško.

Stanovište č. 4:

Prestúpite pred zdravotníkov, ukážete pridelené číslo,
dáte si dole rúško a zdravotník Vám vykoná odber.
Znovu si nasadíte rúško a odchádzate do vyčkávacieho
priestoru.

Stanovište č. 5:

Vyčkávací priestor opúšťate po vyzvaní Vám prideleného
čísla do priestoru na odovzdávanie certifikátov

Stanovište č. 6:

Odovzdávanie certifikátov s výsledkom odberu

PARKOVANIE: cesta v okolí autobusovej zastávky, futbalové ihrisko
pri novom cintoríne
Dodržujete a riaďte sa pokynmi organizátorov - členovia MOPS
Vtáčkovce a členovia DHZ Vtáčkovce, prípadne poslanci Obecného
zastupiteľstva, príslušníkmi armády SR a príslušníkmi Policajného zboru
SR.
Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:
31.10.2020 od 07:00 do 10:00 od čísla domu 3 do čísla domu 36

Ak niekto nemôže prísť v stanovený čas, môže prísť kedykoľvek v čase
testovania.
31.10.2020 od 11:00 do 21:30 od čísla domu 38 po 137 priebežne podľa
usmernení členov MOPS.
01.11.2020 od 07:00 do 21:30 od čísla domu 38 po 137 priebežne podľa
usmernení členov MOPS.
Prestávky počas plošného testovania v obci Vtáčkovce:
od 12:00 do 13:00 - prestávka
od 17:00 do 18:00 - prestávka ,
v tomto čase sa odbery nebudú vykonávať.
V prípade potreby bude testovanie usmerňované aj prostredníctvom
obecného rozhlasu.
Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie 2 m
rozostupov.
Testovanie je dobrovoľné a je odporúčané pre občanov vo veku 10 – 65
rokov. Testovania sa môže zúčastniť každý .

