
Obec Jablonové 

013 52 Súľov, okr. Bytča,  tel. / fax: 041/5570006 

IČO: 00321338,e-mail: jablonove@stonline.sk 

 

Vážení spoluobčania,   

     ocitli sme sa v dobe, ktorá nás skúša po každej stránke a doslova v každej 

oblasti. I keď na ňu máme rôzne pohľady, rôzne riešenia, som však 

presvedčený, že všetkým nám ide o spoločný cieľ. Mám za to, že tým 

spoločným cieľom je aj víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva na 

prítomnosť nebezpečného vírusu COVID-19. 

     Tak ako som sa Vám pravidelne prihováral počas prvej vlny pandémie, tak 

stojím pri Vás aj dnes v tejto ťažkej a zložitej situácii. Veľmi Vás chcem 

povzbudiť v čase, keď pandémia naberá na obrátkach a šíri sa naprieč všetkými 

kontinentmi.  Opäť Vás vyzývam k zodpovednosti a spolupatričnosti, ukážme 

znovu jednak ľudskosť ale aj solidárnosť. 

     Celoplošné testovanie bude v našej obci prebiehať v sobotu 31. 10. 2020 

a v nedeľu 01. 11. 2020. Harmonogram testovania počas obidvoch uvedených 

dní je nasledovný: 

07.00 – 12.00 hod – vykonávanie odberov na odbernom mieste 

12.00 – 12.45 hod – prestávka na obed 

12.45 – 18.00 hod – vykonávanie odberov na odbernom mieste 

18.00 – 18.30 hod – prestávka na večeru 

18.30 – 21.30 hod – vykonávanie odberov na odbernom mieste 

22.00 – 23.00 hod – dezinfekcia odberového miesta 

     V našej obci je zriadené jedno odberné miesto a to v kultúrnom dome. 

Počas obidvoch testovacích dní sem môžu občania prichádzať ľubovoľne podľa 

vyššie uvedeného časového harmonogramu. Občania nad 65 rokov veku, ktorí 

sa chcú dobrovoľne testovať, budú prednostne vybavení v sobotu v čase od 

9.00 – 11.00 hod. Touto cestou Vás chcem všetkých požiadať o trpezlivosť 

a ústretovosť. Pokiaľ by sa v niektorých časoch vytvoril rad čakajúcich, chcem 

Vás poprosiť, aby ste dodržiavali všeobecne platné pravidlá t.j. 2-metrové 

odstupy a zahalená tvár rúškom alebo šatkou, aby ste sa k svojmu okoliu 

správali ohľaduplne a zodpovedne. 
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Ako bude prebiehať testovanie? 

 

- Pri vstupe na odberné miesto si vydezinfikujete ruky a dostanete od 

službukonajúcej osoby vreckovku, do ktorej sa vysmrkáte. Použitú vreckovku 

treba odhodiť do pripraveného koša. 

 

- Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym 

preukazom (OP držte v ruke); deti od 10 -15  rokov v sprievode rodiča s platnou 

kartičkou poistenca. Pri registrácii dostanete pridelené číslo. 

 

- Zdravotníkovi v sále odovzdáte pridelené číslo a tam Vám odoberie vzorku 

z nosohltana jemnou tyčinkou. 

 

- Odoberiete sa do vytvoreného priestoru, kde počkáte na výsledok cca 15 – 20 

minút. 

 

- Zdravotník Vás na základe prideleného čísla privolá a odovzdá Vám 

v zatvorenej obálke výsledok testu. Bočným vchodom opustíte priestory 

kultúrneho domu. 

 

     Touto cestou žiadam vodičov motorových vozidiel, aby v priestore pred 

kultúrnym domom boli mimoriadne ohľaduplní voči čakajúcim spoluobčanom. 

Súčasne upozorňujem zvlášť starších občanom, aby mali znalosť o svojom 

telefónnom čísle (mobil, príp. pevná linka), ktoré budú poskytovať pri registrácii 

(môžu si ho priniesť napísané na papieriku). V prípade akýchkoľvek otázok ma 

môžete kontaktovať na t.č. 0918 519 483. 

 

     Záverom Vás chcem všetkých tých, ktorí sa testovania zúčastníte, poprosiť 

o disciplinovanosť, ústretovosť a zodpovednosť. Dodržujte pokyny príslušníkov 

OS SR a PZ SR. 

 

V Jablonovom 30.10.2020 

 

          Ladislav Čička, starosta obce 

 


