Hlásenie v mestskom rozhlase zo dňa 6.11.2020

Vážení občania,
+
v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020 bude v našom meste prebiehať celoplošné testovanie
na ochorenie COVID 19. Test môžete absolvovať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. (posledný ster bude
o 19:30 hod.)
•

Prestávky budú v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. s tým, že posledný ster pred obednou
prestávkou bude o 11:30 hod. a od 17:00 hod. do 17:30 hod. - s tým, že posledný ster bude
o 16:30 hod.

•

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.

•

Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich
domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými
obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

•

Na testovanie si prineste občiansky preukaz a certifikát z 1. kola. Dieťa do 15 rokov
si prinesie kartičku poistenca.

•

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

•

Všetky odberné miesta zostávajú nezmenené.

Pre obyvateľov miestnej časti Trenčianska Závada, bude zabezpečený odvoz z autobusovej
zastávky v Trenčianskej Závade na testovacie miesto v m. č. Kľúčové v nasledovnom čase:
v sobotu 7.11.2020 odchod o 13:30 hod.
Po pretestovaní všetkých obyvateľov m. č. Trenčianska Závada bude zabezpečený rovnaký
odvoz späť.

Napriek skutočnosti, že test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom
mieste, prosíme Vás, aby ste využili testovacie miesto v závislosti od adresy
(ulice) Vášho pobytu.
Na testovanie môžete prichádzať v ľubovoľnom čase, prosíme Vás však o ohľaduplnosť, aby
ste dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom a tehotným matkám a ich sprievodu.
V prípade doplňujúcich informácii môžete kontaktovať linku mestského úradu na tel. čísle:
0918 876 725 prípadne mailom info@nemsova.sk .
Podrobné informácie o celoplošnom testovaní nájdete na webovom
sídle www.somzodpovedny.sk.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského
a Kompostáreň na ulici Gorkého budú v sobotu 7.11. otvorené v riadnom čase.
+
Majiteľovi, ktorému ušiel pes nižšieho vzrastu, hnedej farby oznamujeme, že tento
psík sa potuloval v lokalite sídliska na ulici Janka Palu.

+
Centrum sociálnych služieb príjme do TPP opatrovateľku s nástupom od 1.1.2021.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na t.č. 0918 767 384.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že dňa 9.11.2020 t.j. v pondelok bude
MsÚ zatvorený.

