
                                                                         

                                                OBEC   VRBOVKA 

                                           Spoločná zodpovednosť 

  Oznamujeme občanom obce, že celoplošné testovanie COVID – 19 v našej obci sa uskutoční len priebehu 

jedného dňa, a to 1. novembra 2020 v nedeľu od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 22:00 hod. 

Posledný odber bude vykonaný o 21:30 hod. 

  Na testovaní sa zúčastnia aj obyvatelia obce Kiarov. Testovanie prebehne vo vyhradených miestnostiach 

kultúrneho domu v obci Vrbovka za dodržiavania prísnych predpisov a pravidiel. Odbery budú vykonávať 

zdravotnícky pracovníci. 

 Prichádzanie obyvateľov na odberné miesto je bez poradovníka, bez časového harmonogramu alebo 

rozdeľovania do skupín podľa abecedy. 

  Na testovanie čakáme občanov od 10 do 65 rokov. Prosíme doneste so sebou občianske preukazy, deti od 10 

do 15 rokov v doprovode s rodičmi, oni sa preukážu s kartičkou poistenca. Obyvateľom nad 65 rokov sa 

neodporučuje zúčastniť na testovaní. Doporučuje sa 10 dňová domáca karanténa, ale tí, ktorí nechcú ostať 

doma v karanténe, testovania sa majú zúčastniť. 

  Pri prichádzaní občanov na odberné miesto  poradie bude riadiť príslušník policajného zboru.         Poprosíme 

Vás o trpezlivosť!  

 

                                                          Közös     felelősség 

   Értesítjük községünk lakosait, hogy a COVID – 19 országos tesztelés községünkben egy nap leforgása alatt lesz 

megtartva, mégpedig 2020. november 1 – én vasárnap, reggel 7:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 22:00 

óráig. Az utolsó minta levétele 21:30 órakkor történik majd. 

    A tesztelésen részt vesznek Ipolykér község lakosai is.  A tesztelés az ipolyvarbói kultúrház kijelölt 

helyiségeiben történik , szigorú előírások és szabályok betartása mellett. A mintavételt egészségügyi dolgozók 

fogják végezni. 

    A mintavételi helyre való érkezést illetően községünkben nincs semilyen korlátozás érvényben, sem időbeli 

beosztás, sem ábécé szerinti besorolás ! 

    A tesztelésre elsősorban a 10 – től 65 éves korig lévő lakosainkat várjuk. Kérjük hozzák magukkal 

a személyazonossági igazolványukat. A 15 éves korig lévő gyermekeknek ajánlott a szülői kíséret és ő kaz 

egészségügyi kártyájuk felmutatásával igazolhatják magukat. 

   A 65 év feletti lakosoknak nem javasolt a tesztelésen való részvétel, nekik inkább az önkéntes karantén 

ajánlott. Viszont azon 65 év felettieknek, akik nem szeretnének önkéntes házi karanténban maradni, azoknak át 

kell esniük a tesztelésen. 

 A lakosság érkezésénél a sorrendet illetve a rendet rendőr fogja felügyelni.                            

A tesztelés  zökkenőmentes lefolyása érdekében kérjük mindenki  türelmét ! 



    


