
OTOČIŤ! 

 

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci 

 Sirník  

Miesto testovania: Kultúrny dom v Sirníku, Hlavná ulica 152 

Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020  

Čas testovania:        07:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 13:00 hod prestávka  

                                       13:00 hod – 17:30 hod           17:30 hod – 18:00 hod prestávka  

                                       18:00 hod – 21:30 hod  

Čo si treba k testovaniu doniesť:  

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz  a kartičku poistenca 

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca  

Všetci občania: na lístočku napísané svoje telefónne číslo na mobil alebo 

pevnú linku  

Odporúčania k organizácii testovania:  

Prosíme občanov,  aby prichádzali podľa nasledovného harmonogramu:  

31.10.2020 Sobota 

od 07:00 hod do 8:00 hod číslo domu 1 až 5  

od 08:00 hod do 09:00 hod číslo domu 6 až 13  

od 09:00 hod do 10:00 hod číslo domu 14 až 20  

od 10:00 hod do 11:00 hod číslo domu 21 až 25  

od 11:00 hod do 12:00 hod číslo domu 26 až 30 

12:00 hod – 13:00 hod technická prestávka 

od 13:00 hod do 14:00 hod číslo domu 31 až 33 

od 14:00 hod do 15:00 hod číslo domu 34 až 40  

od 15:00 hod do 16:00 hod číslo domu 41 až 46 

od 16:00 hod do 17:00 hod číslo domu 47 až 50 

od 17:00 hod do 17:30 hod číslo domu 51 až 55   

17:30 hod – 18:00 hod prestávka 

od 18:00 hod do 19:00 hod číslo domu 56 až 63  



 

od 19:00 hod do 20:00 hod číslo domu 64 až 69 

od 20:00 hod do 21:30 hod číslo domu 70 až 77 

Posledný odber o 21:30 hod. 

01.11.2020 Nedeľa 

od 07:00 hod do 8:00 hod číslo domu 78 až 83 

od 08:00 hod do 09:00 hod číslo domu 84 až 89  

od 09:00 hod do 10:00 hod číslo domu 90 až 92 

od 10:00 hod do 11:00 hod číslo domu 93 až 96  

od 11:00 hod do 12:00 hod číslo domu 97 až 104 

12:00 hod – 13:00 hod technická prestávka 

od 13:00 hod do 14:00 hod číslo domu 105 až 108 

od 14:00 hod do 15:00 hod číslo domu 109 až 112 

od 15:00 hod do 16:00 hod číslo domu 113 až 118 

od 16:00 hod do 17:00 hod číslo domu 120 až 124 

od 17:00 hod do 17:30 hod číslo domu 125 až 130 

17:30 hod – 18:00 hod prestávka 

od 18:00 hod do 19:00 hod číslo domu 131 až 137 

od 19:00 hod do 20:00 hod číslo domu 138 až 142 

od 20:00 hod do 21:30 hod číslo domu 143 až 150 

Posledný odber o 21:30 hod. 

 

                    Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný deň a čas,  čím 

chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje 

pre pracovné povinnosti,  môžete prísť na testovanie v inom čase a iný deň.  

 

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 056/679 02 79,  na 

ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.    

 

Informácie sú zverejnené aj na webstránke obce Sirník: www.sirnik.sk a na úradnej tabuli. 

http://www.sirnik.sk/

