Tisztelt lakosok!
A Községi hivatal ezúton ismerteti Önökkel a COVID-19 országos tesztelés folyamatát
Marcelháza község területén körzetekre és idősávra lebontva. Mindenki saját belátása
szerint jelenjen meg (a résztvétel nem kötelező, de ajánlott) 10 éves kortól. A tesztelés
2020. október 31-én és 2020. november 1-jén 7.00-12.00 és 13.00-22.00 óráig tart.
Az Alsómajori utca, Szövetkezeti utca, Fő utca (1-54), Templom utca, Hársfa sor, Kis utca, Új
Perjés, Perjés, Kertalja, Posta utca, Szedmeróca, Dohány utca, Kertész utca, Egészségügyi
utca lakosai:
-

Tesztelési pont (hely): Marcelháza, Kultúrház, Fő utca 1161-es szám alatt
Lehetőség szerint kérjük betartani az érkezési időpontot a vezetéknév kezdőbetűje
szerint a köv. beosztás szerint:
A, B, C, D - 7.00 – 9.00
E, F, G, H - 9.00 – 11.00
CH, I, J - 11.00 – 12.00

K, L, M, N
- 13.00 – 15.00
O, P, R, S
- 15.00 – 17.00
T, U, V, X, Y, Z - 18.00 – 21.30

Felhívjuk a lakosság figyelmét a kötelező maszkviseletre, valamint mindenki hozza magával
a személyazonossági igazolványát, egészségügyi kártyáját.
Tisztelettel: Varga Ervin –polgármester

A tesztetelés folyamata:
Belépéskor fertőtlenítse a kezét
1. lépés Regisztráció
Készítse elő a személyi igazolványát és egészségbiztosítási kártyáját, az adminisztrációs
dolgozó kitölti a szükséges nyomtatványt és sorszámot ad.
2. lépés Tesztelés
Az egészségügyi dolgozó felszólítja a maszk eltávolítására, majd megtörténik a
mintavétel.
3. lépés A teszt kiértékelése
A mintavétel után egy külön fertőtlenített helyiségben kell várakozni az eredményre.
4. lépes Az eredmény átvétele
Az egészségügyi dolgozó felszólítja a sorszám alapján és kiírja a bizonylatot. A bizonylat
egy zárt borítékban lesz majd, amely tartalmazni fogja a további teendőket pozitív és
negatív eredmény esetén.

Vážení občania!
Obecný úrad Vás touto cestou informuje o priebehu celoplošného testovania na
území obce Marcelová v rozdelení na ulice a časové pásma. Zúčastnenie sa na testovaní je na
vlastnom rozhodnutí (účasť nie je nutná, ale je odporúčaná) od veku 10 rokov. Testovanie
prebehne 31. októbra a 01. novembra 2020 od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 22. hodiny.
Obyvatelia ulíc: Dolnomajerská, Družstevná, Hlavná (1-54), Kostolná, Lipový rad, Malá, Nový
Perješ, Perješ, Podzáhradná, Poštová, Sedmerovce, Tabaková, Záhradnícka, Zdravotnícka
-

odberné miesto: Marcelová, Kultúrny dom, Hlavná 1161
podľa možností Vás žiadame dodržovať nasledovný harmonogram zostavený na
základe začiatočných písmen priezviska:
A, B, C, D - 7.00 – 9.00
E, F, G, H - 9.00 – 11.00
CH, I, J
- 11.00 – 12.00

K, L, M, N
- 13.00 – 15.00
O, P, R, S
- 15.00 – 17.00
T, U, V, X, Y, Z - 18.00 – 21.30

Ďalej upozorňujeme na povinné nosenie rúška, prosíme každého, aby mal so sebou
občiansky preukaz, kartičku poistenca.
S pozdravom: Varga Ervin-starosta

Priebeh testovania:
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky.
Krok 1. Registrácia
Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu
registráciu a dostanete pridelené číslo.
Krok 2. Testovanie
Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou
tyčinkou z nosohltanu.
Krok 3. Vyhodnotenie testu
Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného
vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.
Krok 4. Prevzatie testu
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej
obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho
a pozitívneho výsledku.

