Tisztelt polgárok! A tesztelés 6. fordulója községünkben szombaton, 2021.
február 27-én 8.00 órától 16.00 óráig lesz a kultúrházban. Megismétlem: A
tesztelés 6. fordulója községünkben szombaton, 2021. február 27-én 8.00 órától
16.00 óráig lesz a kultúrházban. A tesztelés szigorúan a tesztelési rendszer
alapján zajlik a következőképpen:

8.00 - 9.00 6 – 84
9.00 - 10.00 85 - 141
10.00 - 11.00 144 - 208
11.00 - 12.00 209 - 247

13.00 – 14.00 248 – 317
14.00 – 15.00 318 - 377
15.00 – 16.00 378 - 517

A tesztelésnél a személyazonosságit vagy az egészségügyi igazolványt kell
felmutatni és közölni a telefonszámot. Nagyon fontos, hogy a polgárok
pontosan betartsák a tesztelési rendszert, mivel a tesztelés ideje nem lesz
meghosszabbítva.
Megismétlem: Nagyon fontos, hogy a polgárok pontosan betartsák a tesztelési
rendszert, mivel a tesztelés ideje nem lesz meghosszabbítva. Polgárainknak
ajánljuk a tesztelésen való résztvételt, hiszen az Érsekújvári járásban 7 napnál
nem régebbi teszteredményt kell felmutatni. Nem utolsó sorban felszólítjuk a
polgárokat, hogy viseljenek védőkendőt esetlegesen kesztyűt és tartsák be

egymás közt a 2 méter távolságot!

Vážení občania! Piate kolo skríningového testovania sa v našej obci
uskutoční v sobotu 27. februára 2021 v čase od 8.00 h do 16.00 h
v miestnom kultúrnom dome. Opakujem: Piate kolo skríningového
testovania sa v našej obci uskutoční v sobotu 27. februára 2021 v čase od
8.00 h do 16.00 h v miestnom kultúrnom dome. Testovanie sa bude
striktne vykonávať na základe systému testovania, a to takto:
8.00 - 9.00 6 – 84
13.00 – 14.00 248 – 317
9.00 - 10.00 85 - 141
14.00 – 15.00 318 - 377
10.00 - 11.00 144 - 208
15.00 – 16.00 378 - 517
11.00 - 12.00 209 - 247
K testovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo zdravotný
preukaz a poskytnúť telefonický kontakt. Je veľmi dôležité, aby občania
prísne dodržali systém testovania, nakoľko doba testovania nebude
predĺžená.
OPAKUJEM: Je veľmi dôležité, aby občania prísne dodržali systém
testovania, nakoľko doba testovania nebude predĺžená. Odporúčame našim
občanom sa testovania zúčastniť, nakoľko v okrese Nové Zámky je
potrebné sa preukázať testom najviac 7 dní starým. V neposlednom rade
vyzývame občanov, aby si svoju tvár chránili rúškom, prípadne ruky
rukavicami a zabezpečili dostatočný odstup od iných ľudí aspoň 2 metre.

