Časový harmonogram pre obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom pre celoplošné testovanie obyvateľov v obci Lúčka
Miesto testovania: Lúčka č. 39, priestor pred obecným úradom
Dátum testovania:  sobota 31.10.2020 
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 – 22:00 hod 
Čo si treba k testovaniu doniesť: 
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz 
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca 
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom ) 
Odporúčania k organizácii testovania: 
Prosíme občanov,  s trvalým a prechodným pobytom ,aby prichádzali podľa poradia čísla domov: 
31.10.2020 od 07:00 hod do 08:00 hod číslo domu 1 až 20
	        od 08:00 hod do 09:00 hod číslo domu 21 až 40
 	        od 09:00 hod do 10:00 hod číslo domu 41 až 60
	        od 10:00 hod do 11:30 hod číslo domu 61 až 100
                     od 13:00 hod do 14:00 hod číslo domu101 až 110
	        od 14:00 hod do 15:00 hod číslo domu 111 až 116
	        od 15:00 hod do 16:00 hod číslo domu 117 až 127
	        od 16:00 hod do 17:30 hod bez čísla
	        od 18:00 hod do 21:30 hod bez čísla 
Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas,  čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. 
Č.d.:					Čas:
Az állandó és ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező lakosok tesztelési időbeosztása a lakosok országos tesztelésének napján Lucska faluban 
Tesztelés helyszíne: Lucska 39, a községi hivatal előtt
Tesztelés napja:  szombat, 2020. október 31.
Tesztelés időpontja:   	07:00 – 12:00          12:00 – 13:00 szünet
                 		13:00 – 17:30          17:30 – 18:00 szünet
                		18:00 – 22:00
Mit kell hozni a teszteléshez: 
15 éves kor feletti lakosok: személyazonossági igazolvány
lakosok 10-15 éves korig: egészségbiztosítási kártya
Mindenki: telefonszám (mobil vagy vezetékes), melyet meg kell adni aregisztrációnál 
Ajánlások a tesztelés lebonyolításához:  
Arra kérjük az állandó és ideiglenes lakóhellyel rendelkező lakosokat, hogy a házszámuk sorrendje szerint érkezzenek:  
2020. 10. 31:  	     	07:00 - 08:00 óráig: 1 - 20. házszám
	   	      	08:00 - 09:00 óráig: 21 - 40. házszám
 	       		09:00 - 10:00 óráig: 41 - 60. házszám
	       		10:00 - 11:30 óráig: 61 - 100. házszám
                    		13:00 - 14:00 óráig: 101 - 110. házszám
	        		14:00 - 15:00 óráig: 111 - 116. házszám
	       		15:00 - 16:00 óráig: 117 - 127. házszám
	        		16:00 - 17:30 óráig: házszámmal nem rendelkező lakosok
	        		18:00 - 21:30 óráig: házszámmal nem rendelkező lakosok
Kérünk a lakosokat, hogy tartsák be az ajánlott időpontot, hogy elkerüljük a hosszú várakozási időt a mintavételi pont  előtt. 
Hsz.:					Idő:

