
O Z N A M 

 

Obec Žihárec na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení 

na zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné 

miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov. 

 

Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci: 

 

piatok (22.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

sobota (23.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

nedeľa (24.1.): od 8:00 hod. do 13:00 hod. 

 

Žiadame obyvateľov, aby sa v piatok (22.1.) dostavili najmä dôchodcovia a tí, ktorí v sobotu 

a v nedeľu kvôli pracovným povinnostiam  nemôžu zúčastniť testovania. 

Testovanie v sobotu a v nedeľu bude prebiehať prednostne pre vekové kategórie od 15 do 65 

rokov a bude rozdelené na časové úseky podľa abecedného zoznamu obyvateľov. 

Ostatné podrobnosti a podmienky testovania budú upresnené v priebehu tohto týždňa na 

webovej a facebookovej stránke obce a cez miestny rozhlas. 

Testovanie je dobrovoľné avšak odporúča sa pre každého obyvateľa. 

 

KÖZLEMÉNY 

 

Zsigárd Község Önkormányzata a Szlovák Köztársaság Kormányának határozata alapján a 

COVID-19 terjedésének megfékezése érdekében a helyi Kultúrházban antigén tesztelés 

céljából mintavételi helyet létesít. 

 

A tesztelés a következő időpontokban valósul meg: 

 

péntek (1.22.): 8:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 

szombat (1.23.): 8:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 

vasárnap (1.24.): 8:00 – 13:00 

 

Kérjük falunk lakosait, hogy a pénteki napon elsősorban a nyugdíjas korúak jöjjenek 

tesztelésre, valamint azok a lakosok, akik szombaton és vasárnap munkahelyi kötelezettségeik 

miatt nem tudnak részt venni a tesztelésen a megadott időpontokban. 

Szombaton és vasárnap elsősorban a 15 és 65 év közötti lakosokat teszteljük, miközben az 

időbeli beosztásuk a vezetéknevük ábécé sorrendje alapján lesz meghatározva. 

A tesztelés további részleteit és feltételeit a hét folyamán pontosítjuk, melyekről 

tájékozódhatnak a község weboldalán, facebook oldalán és a hangosbemondóból. 

A tesztelés nem kötelező, viszont ajánljuk minden lakosnak. 


