
Informácie k plošnému testovaniu  

v obci Liptovský Peter 
 

Kedy:  v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 01.11.2020   

Čas:  od 7.00 hod. do 22.00 hod – posledný test o 21.30 hod. 

Kde:  v Kultúrnom dome v Liptovskom Petre 

V záujme predchádzania dlhých radov a hromadenia ľudí sme pripravili časový 

harmonogram podľa písmena abecedy, ktorým začína Vaše priezvisko. 

Harmonogram platí pre obidva testovacie dni. 

Čas Priezvisko začínajúce písmenom... 

07.00 - 10.00 A,  B,  C,  D,  E,  F 

10.00 - 12.00 G,  H,  Ch,  I,  J 

13.00 - 15.00 K 

15.00 - 17.00 L, M 

17.00 - 18.30 N,  O,  P, R 

18.30 - 21.30 S,  T,  U,  V,  W,  Z 
*
v čase od 12.00 do 13.00 je prestávka 

Prosíme Vás o dodržiavanie časového harmonogramu. Predídete tak dlhej 

čakacej dobe na testovanie. 

V prípade, že Vám uvedený čas nevyhovuje, môžete samozrejme prísť aj 

v inom čase.  

Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov.  

Neodporúča sa osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom, ak sa 

prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. 

Všetci nad 10 rokov, ktorí sa testovania nezúčastnia, musia zostať 10 dní v domácej 

karanténe. 

Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po skončení  testovania. 

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. 

Žiadame Vás, aby ste pri čakaní na test aj na výsledok testu dodržiavali odstupy od 

ostatných ľudí a pokyny príslušníkov bezpečnostných zložiek a personálu. 

Všetky informácie o plošnom testovaní nájdete na stránke   www.somzodpovedny.sk 

 

http://www.somzodpovedny.sk/
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