
 

 

Obec Zemplín, Zemplín 49 
 

 

          
Vážení občania! 

 

Oznamujeme vám, že celoplošné testovanie v našej obci na COVID - 19 sa 

uskutoční 23.01.2021, t.j. v sobotu so začiatkom o 08:00 hod. do 20:00 hod. 

v kultúrnom dome. 

 

Testovanie je dobrovoľné, avšak zaručuje pohyb občanom v rámci okresu na 

nevyhnutné úkony.  

Kto sa testovania nezúčastní, musí absolvovať 10 dňovú domácu karanténu. 

 

Kto sa zúčastní testovania musí mať rúško, dodržať odstup 2 m a dodržiavať 

inštrukcie príslušníkov odberového tímu. 

Občan má mať zo sebou občiansky preukaz.  

Aby samotné testovanie prebehlo bez problémov a dlhého čakania odporúčame, 

aby sa dodržal nami stanovený abecedný harmonogram. Občanom odporúčame 

prichádzať v nasledovnom poradí: 

 

písmeno A–D       v čase od  08:00 hod. –  do  09:30  hod. 

písmeno E–J        v čase od  09:30 hod. –  do  11: 00  hod. 

písmeno K           v čase od  11:00 hod. –   do  12:00  hod. 

písmeno L-P        v čase od  13:00 hod. –   do  14: 00  hod. 

písmeno R–S       v čase od  14: 00 hod. –   do 15: 30  hod. 

písmeno T            v čase od  15:30 hod. –   do 17: 00  hod. 

písmeno V–Z       v čase od  17:00 hod. –   do 18: 00  hod.    

 

 

Obedňajšia prestávka a dezinfikácia miestností bude od 12:00 hod. do 13:00 

hod.  a večerňajšia prestávka od 18:00 hod. do 19: 00 hod.  

 
Kto sa nestihne testovania v stanovenom čase zúčastniť,  môže test absolvovať 

večer od 19:00 hod. do 19:30 hod. 

 

Ďakujeme za porozumenie, trpezlivý prístup a prajeme všetkým občanom pevné 

zdravie. 

http://www.e-obce.sk/obec/zemplin/zemplin.html


   

 

 

Obec Zemplín, Zemplín 49 
 

 
Tisztelt polgárok! 

 

Értesítjük  a tisztelt polgárokat, hogy az országos COVID- 19 tesztelésre 

Zemplén községben 2021. január 23.án /szombaton/ kerül sor a helyi 

kultúrházban reggel 8 órától este 20 óráig. 

 

A rézsvétel mindenki számára önkéntes, de javasoljuk a részvételt a szabad 

mozgás céljából. 

Aki nemvesz részt, számoljon 10 napos házi karanténnal. 

 

Mindenki köteles maszkban érkezni és betartani a 2 méter távolságot egymástól, 

valamint a személyzet utasításait. 

Kérünk mindenkit hogy hozzák magukkal a személyigozolványukat. 

 

 Hogy a tesztelés folyamotos  legyen, jovasoljük hogy a következő 

sorrendben látogossák a tesztelés színhelyét: 

 

A  és D betü      08:00 tól –  09:30 ig 

E  és J betü       09:30 tól –  11:00 ig 

K  betüsök         11:00 tól – 12: 00 ig 

L  és P betü       13:00 tól – 14: 00 ig 

R  és S betü       14:00 tól – 15: 30 ig 

T  betüsök         15:30 tól  –17: 00 ig 

V  és ZS betü -  17:00 tól – 18: 00 ig           

 

Ebéd szünet és a helység fertötlenétése  12 orátol 13 oraig valamint vacsara  

18 tól 19 ig lessz megtartva. 

Aki valamijen okból  nem vett részt a tesztelésen, lehetősége van azt pótolni  

19 órától 19:30 ig. 

 

Köszönjük a megértésüket és a jó hozzá állásukat és kívánunk mindenkinek jó 

egészséget. 

http://www.e-obce.sk/obec/zemplin/zemplin.html

