OZNAM
pre obyvateľov Obce Stredné Plachtince na celoplošné
testovanie COVID-19
Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že celoplošné testovanie obyvateľov
našej obce sa bude konať
-

dňa 31.10.2020 t.j. v SOBOTU v prísálovej miestnosti miestneho
kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach, č.110 v čase:

od 7.00 hod. do 12.00 hod.
od 12.00 hod. do 13.00 hod – OBED, Plošná
dezinfekcia odberného miesta
od 13.00 hod. do 22.00 hod. - s tým, že posledný
odber sa uskutoční o 21.30 hod.
od 18.00 hod. do 18.30 hod – prestávka
Odbery sa budú konať v poradí v akom budú občania prichádzať na testovanie, príp.
občania sa budú riadiť pokynmi príslušníka PZ a Ozbrojených síl SR.
Zároveň chceme požiadať občanov, aby boli ohľaduplní v čase čakania na odbery voči
starším spoluobčanom a tehotným ženám.
Podmienkou na testovanie je platný občiansky preukaz, ktorý si prineste so sebou.

Verím, že spoločnou zodpovednosťou sa nám nad ničivým vírusom
podarí zvíťaziť v čo najkratšom čase.

Štefan Benko, starosta obce

OZNAM
pre obyvateľov Obce Horné Plachtince na celoplošné
testovanie COVID-19
Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že celoplošné testovanie obyvateľov
našej obce sa bude konať
-

dňa 01.11.2020 t.j. v NEDEĽU v prísálovej miestnosti miestneho
kultúrneho domu v Stredných Plachtinciach, č.110 v čase:

od 7.00 hod. do 12.00 hod.
od 12.00 hod. do 13.00 hod – OBED, Plošná
dezinfekcia odberného miesta
od 13.00 hod. do 22.00 hod. - s tým, že posledný
odber sa uskutoční o 21.30 hod.
od 18.00 hod. do 18.30 hod – prestávka
Odbery sa budú konať v poradí v akom budú občania prichádzať na testovanie, príp.
občania sa budú riadiť pokynmi príslušníka PZ a Ozbrojených síl SR.
Zároveň chceme požiadať občanov, aby boli ohľaduplní v čase čakania na odbery voči
starším spoluobčanom a tehotným ženám.
Podmienkou na testovanie je platný občiansky preukaz, ktorý si prineste so sebou.

Verím, že spoločnou zodpovednosťou sa nám nad ničivým vírusom
podarí zvíťaziť v čo najkratšom čase.

Štefan Benko, starosta obce

