Mesto Poltár flexibilne testuje už od 21.01.2021
Aktuálne je celé Slovensko v najprísnejšom stupni covid automatu. Od 27. januára začne
platiť prísnejší zákaz vychádzania.
Negatívny antigénový, alebo PCR test budete potrebovať aj na cestu do práce,
do prírody, na úrad, či na poštu alebo k lekárovi.
Na základe záverov zasadnutia krízového štábu mesto Poltár začalo so skríningovým
testovaním obyvateľov. K dispozícii je počas pracovných dní jedno odberové miesto v
celodennej prevádzke od 8.00 hodiny ráno do 20.00 hodiny večer a nachádza sa v areáli
Základnej školy na Ul. Slobody v telocvični.
Počas víkendu budú k dispozícii tri dočasné odberové miesta v čase od 7.00 hodiny ráno
do 19.00 hodiny večer, konkrétne v telocvični základnej školy, v areáli futbalového štadióna a
v mestskej športovej hale na Ul. Sklárskej.
Pred celoplošným skríningovým testovaním mal okres Poltár s viac ako 21 tisíc obyvateľmi
k dispozícii jedno mobilné odberové miesto v priestoroch hasičského dvora na Železničnej
ulici, ktoré dnes a zajtra testovať nebude.
Mestská samospráva flexibilne zareagovala na vzniknutú situáciu a začala s antigénovým
testovaním už počas pracovných dní zriadením dočasného odberového miesta v základnej
škole. Mesto Poltár ako jediné mesto v okrese tak poskytne servis pre obyvateľov celého
poltárskeho regiónu.
NA TESTOVANIE SA V POLTÁRI NEOBJEDNÁVA.
V prípade tvorenia radov pred jednotlivými odbernými miestami prednosť budú mať
seniori, ťažko zdravotne postihnutí ľudia a tehotné ženy.
Vážení občania, využite možnosť a dajte sa testovať už počas pracovných dní.
Vyjadrite súhlas a dajte sa testovať, aby sme zistili počet nakazených, predišli šíreniu
epidémie a tým chránili seba aj životy našich spoluobčanov.
Buďte zodpovední a pristupujte aj svojim postojom k riešeniu tejto situácie zodpovedne.
Ďakujeme, že nosíte rúška a dodržiavate opatrenia úradu verejného zdravotníctva.

Príloha:
-

Prevádzková doba MOM v meste Poltár

Prevádzkové hodiny odberných miest v meste Poltár
Dátum

Odberné miesto

Čas

21.01. 2021

ZŠ Slobody 2,
Poltár

8.00 – 20.00
hod.

ZŠ Slobody 2,
Poltár

8.00 – 20.00
hod.

23.01. – 24.01.
2021

ZŠ, Slobody 2,
Poltár

7.00 – 19.00
hod.

23.01. - 24.01.
2021

Futbalové ihrisko, 7.00 – 19.00
Poltár
hod.

23.01. – 24.01.
2021

Mestská športová
hala, Poltár

7.00 – 19.00
hod.

25.01. 2021

ZŠ Slobody 2,
Poltár

8.00 – 20.00
hod.

ZŠ Slobody 2,
Poltár

8.00 – 20.00
hod.

22.01. 2021

26.01. 2021

Prestávky
12.00 – 12.45
18.00 – 18.30
12.00 – 12.45
18.00 – 18.30
12.00 – 12.45
17.00 – 17.30
12.00 – 12.45
17.00 – 17.30
12.00 – 12.45
17.00 – 17.30
12.00 – 12.45
18.00 – 18.30
12.00 – 12.45
18.00 – 18.30

