
Celoplošné testovanie obyvateľov obce Malatíny – informácia 

Odberné miesto v obci Malatíny bolo rozhodnutím krízového štábu ZRUŠENÉ 

a pričlenené k odbernému miestu v obci VLACHY. 

Dátum testovania: Sobota 31.10.2020, Nedeľa 1.11.2020 

Miesto testovania: Kultúrny dom Vlachy 

Čas testovania:  7.00 hod. – 13.00 hod. 

   14.00 hod. – 22.00 hod. (posledný odber je o 21.30 hod.) 

 

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov. Neodporúča 

sa, aby sa testovania zúčastnili ľudia starší, ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba 

v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa vyhýbajú 

sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu o testovaní sú povinní zotrvať 

v 10 dňovej domácej karanténe.  

Uprednostnení v poradí budú seniori nad 65 rokov a matky s deťmi.  

Upozorňujeme občanov obce Malatíny, že v danom čase budú na odbernom mieste 

testovaní súbežne aj občania obce Vlachy. 

Čo si treba k testovaniu doniesť:  

• Občiansky preukaz a deti od 10-15 rokov kartičku poistenca. 

• Všetci občania: svoje telefónne číslo (mobil alebo pevná linka) 

 

Prosíme občanov (s trvalým a prechodným pobytom v obci Malatíny), aby na 

testovanie prichádzali podľa abecedného poradia svojho priezviska nasledovne (ak 

vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie 

v iný čas a iný deň): 

 

Sobota 31.10.2020     Nedeľa 1.11.2020 

       

Čas:          Priezvisko:  Čas:   Priezvisko: 

07.00 -  08.00 A,B,C,D 07.00 – 08.00 O,P 
08.00 – 09.00 Ď,F 08.00 – 09.00 O,P 
09.00 – 10.00 G 09.00 – 10.00 O,P 
10.00 – 11.00 G 10.00 – 11.00 O,P 
11.00 – 12.00 H 11.00 – 12.00 R 
12.00 – 13.00 H 12.00 – 13.00 R 
14.00 – 15.00 J 14.00  - 15.00 S 
15.00 – 16.00 K,L 15.00 – 16.00 S 
16.00 – 17.00 K,L 16.00 – 17.00 Š 
17.00 – 18.00 K,L 17.00 – 18.00 Š 
18.00 – 19.00 M,N 18.00 – 19.00 T,V,Ž 
19.00 – 20.00 M,N 19.00 – 20.00 T,V,Ž 
20.00 – 21.30 M,N 20.00 – 21.30 T,V,Ž 

 


