Informácie o celoplošnom testovaní v obci Michal na Ostrove
Obecný úrad ešte nemá k dispozícii presné pokyny, avšak s prípravami na celoplošné
testovanie už začal. Podľa doterajších informácií, prvé celoplošné testovanie prebehne v
dňoch 31. októbra a 1. novembra (sobota a nedeľa) od 07.00 do 12.00 a od 13.00 do 21.30
hod. (od 12.00 hod. do 13.00 hod. obedňajšia prestávka) pri kultúrnom dome v obci
Michal na Ostrove.
Vedenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede a príslušníci ozbrojených
síl SR v pondelok a utorok začali s prehliadkou možných priestorov. Na návrh starostu obce schválili kultúrny
dom s možnosťou využitia exteriéru. Testovanie sa uskutoční s využitím priestorov kultúrneho domu, avšak
obyvatelia obce budú vonku (v prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečený stan). Administratívni
a zdravotní pracovníci budú stáť v oknách a občania k nim budú pristupovať po jednom v súlade s pokynmi
príslušníka policajného zboru. Poprosíme občanov, aby dodržiavali medzi sebou dvojmetrovú vzdialenosť
(výnimkou môžu byť osoby žijúce v jednej domácnosti) a rad vytvorili tak, aby smeroval k pošte.
Tím budú tvoriť zdravotní pracovníci, jeden príslušník policajného zboru a jeden príslušník
ozbrojených síl SR. Do testovacieho tímu musí samospráva zabezpečiť denne dvoch administratívnych
pracovníkov. Keďže naďalej sú k dispozícii len neúplné informácie, starosta obce zverejnil výzvu v súvislosti
s celoplošným testovaním obyvateľov na COVID-19 a hľadal administratívnych a zdravotníckych
dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať pri testovaní. Ďakujeme osobám, ktorí sa prihlásili a sú ochotní
zapojiť sa do testovania. Zapojení budú aj zamestnanci obecného úradu. Starosta obce oslovil aj miestnych
dobrovoľných hasičov, aby sa zapojili do akcie a vykonávali dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestorov
(odborného miesta). Budú nápomocní aj pri organizovaní testovania. Ďakujeme.
HARMONOGRAM TESTOVANIA:
Priezvisko začínajúce sa na písmeno
A-B-C- E-F-

H-CH-

K-L-M- O-Ö-P-

Š-S-

U-Ü-

X-Y-

Č-D

I-J

N-Ň

T-Ť

V-W

Z-Ž

G-Ď

Q-R

Čas príchodu na odberné miesto od - do hod.
07.00

09.30

11.00

13.00

15.00

16.00

18.00

19.30

09.30

11.00

12.00

15.00

16.00

18.00

19.30

21.30

Žiadame obyvateľov obce, aby dodržiavali hygienické predpisy a boli trpezliví. Ďalej žiadame, aby ste
uprednostňovali budúce mamičky a osoby so zdravotným znevýhodnením. Zároveň vyzývame tých, ktorí
prejavujú náznaky ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka atď.), aby sa na testovanie dostavili od 20.00 do 21.30
hod.
Prosíme vás, dávajte pozor na seba a na iných! My sa budeme snažiť urobiť všetko aby sme čo do
najväčšej miere zabezpečili Vaše bezpečie, čo bude v našich silách a v našej kompetencii.
V prípade ďalších nových informácií Vás budeme informovať (najneskôr na mieste testovania).
Oceníme a vopred vám ďakujeme za Váš zodpovedný prístup a trpezlivosť.

