Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia
COVID-19 v obci Huncovce - sobota 20. február 2021
Na základe pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID19 na území Slovenskej republiky
od 08.02.2021 sa do škôl budú môcť vrátiť deti materských škôl, žiaci prvého stupňa základnych škôl a študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Návrat je však
podmienený testovaním.
V obci Huncovce bude testovanie prebiehať na oboch odberných miestach iba 1 deň - v SOBOTU 20. februára 2021.
Testovanie je určené nielen pre zamestnancov škôl, rodičov detí a študentov končiacich ročníkov stredných škôl, ale aj pre ostatných obyvateľov obce.
Na základe platných zákonných opatrení by mal pre okres Kežmarok platiť III. stupeň varovania, čo znamená tieto opatrenia:
- pobyt v prírode v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je povolený len s testom, nie starším ako 7 dní, cestovať do prírody v okrese
zaradenom do IV. stupňa nie je povolené,
- na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní – platné od 10.2.2021,
- otvorené sú materské školy, základné školy 1. stupeň vyučujú prezenčne, deti v MŠ a žiaci test nepotrebujú, pre žiakov prvého stupňa platí, že jeden z rodičov
musí predložiť negatívny COVID test, nie starší ako 7 dní.
Testovať sa nemusia:
- ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní.
- ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu.
- ťažko zdravotne postihnutí, deti do 10 rokov a občania nad 65 rokov.
- ľudia, ktorí sú aktuálne v karanténe.

Obec Huncovce za účelom testovania zriadila tie isté 2 odberné miesta ako pri poslednom testovaní:
- Odberné miesto č.1: budova Telovýchovnej jednoty Tatran Huncovce, Železničná 90/20, Huncovce
- Odberné miesto č.2: Telocvičňa Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce
Pri voľbe poradia na testovanie bol zvolený systém podľa ulíc a súpisných čísel. Má iba odporúčací charakter!
Jeho dodržaním však predídete zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na odberných miestach a zefektívnite priebeh testovania aj pre zdravotnícky a obslužný
personál.
Počet osôb, ktorí sa reálne testov zúčastnia pri tomto testovaní nie je možné presne určiť. Preto nie je vylúčené, že v určitých časoch dôjde aj k tvorbe radov.
Z toho dôvodu a so zreteľom na aktuálne počasie zvoľte vhodné oblečenie a TRPEZLIVOSŤ !
Pokiaľ dávate prednosť objednávkovému systému na presný čas - môžete to využiť v MOM v okolitých mestách, ktoré tento systém rezervácie poskytujú.

Odberné miesto č.1:
budova Telovýchovnej jednoty Tatran Huncovce, Železničná 90/20 Huncovce
od
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

do
9:00
10:00
11:00
11:45
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:45

sobota 20. februára
ulica
Železničná, súp.č. 312-323
Železničná, súp.č. 323-329
Železničná, súp.č. 329-335
Železničná, súp.č. 335-339
--- Prestávka 1 hod. --Železničná, súp.č. 339-340
Železničná, súp.č. 340-345
Železničná, od súp.č. 345
Mlynská; Farská; Riečna
Alejová; Športová; Jarná; Pri rybníku

Odberné miesto č.2:
Telocvičňa Základnej školy, Školská 212/19 Huncovce
od
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

do
9:00
10:00
11:00
11:45
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:45

sobota 20. februára
ulica
Hlavná, súp.č. 1-145
Hlavná, súp.č. 145-181
Hlavná, od súp.č. 181; Krátka; Komnická; Poľná
Cintorínska, súp.č. 183-235
--- Prestávka 1 hod. --Cintorínska, od súp.č. 236; S.Rosenberga; Vrbovská
Nová, súp.č. 244-276
Nová, od súp.č. 277; Úzka; Záhradná
Tatranská, súp.č. 48-550
Tatranská, od súp.č. 551; Školská

Obyvatelia s prechodným pobytom v obci Huncovce a obyvatelia - cudzinci s trvalým pobytom v obci Huncovce sa môžu testovania zúčastniť na tom odbernom mieste / čase,
podľa miesta ich pobytu. Obyvatelia s trvalým pobytom Huncovce, ktorí nemajú trvalý pobyt na konkrétnej adrese, sa môžu testovania zúčastniť na jednom z odberných miest v
ľubovoľnom čase.

