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Vážení obyvatelia,
vzhľadom na voľnejšie opatrenia od 03.05.2021 obec Mierovo bude
testovanie na COVID 19 pokračovať v spolupráci s obcou Oľdza. Čo to znamená? Obce
Mierovo a Oľdza sa budú v organizácii testovania striedať.
Dňa
15.05.2021, v sobotu bude testovanie v Mierove medzi 8.00 – 13.00 hod. v kultúrnom
dome
s
tým, že posledný odber bude odobratý o 12.45. Prestávka počas dňa bude: 10.00 - 10.45. Z
dôvodu zabezpečovania plynulosti testovania v našej obci podľa možností Vás, prosíme, aby
ste sa prihlásili na presný čas. Prihlásenie je možné spraviť cez link
https://sluzby.bookio.com/obec-mierovo/widget?lang=sk
.
Registrácia je nastavená tak, že na jeden termín sa môžu zaregistrovať dvaja občania. To v
praxi znamená, že na jednu minútu sa registrujú dvaja občania nezávisle od seba. V prípade,
že nemáte možnosť spraviť si rezerváciu, môžete sa obrátiť na obecný úrad telefonicky na číslo:
031/5693503, 0911246432 alebo emailom na
obecmierovo@gmail.com
. Radi Vám Pomôžeme.
Osoby, ktoré nemajú spravenú registráciu, sa budú môcť otestovať v čase, keď to situácia a
kapacita dovolí. Prednostne pôjdu vždy občania s termínom.
Ďakujeme za zodpovednú spoluprácu.

Kedves lakosok,

2021.05.03-tól az enyébb intézkedések miatt Béke és Olgya községe együttműködve folytatja a
COVID 19 tesztelését. Mit jelent ez? Béke és Olgya települések váltakozni fognak a tesztelés
szervezésében.
2021.május 15-én, szombaton a tesztelés Békén, 08.00 – 13.00 óra között a kultúrházban
lesz
azzal, hogy az utolsó mintát 12.45-kor veszik le. A nap folyamán a mintavétel szünetel 10.00 és
10.45 között. A hosszú sorbanállás elkerülése érdekében, kérjük, foglaljanak pontos időpontot,
amelyet az alábbi linken tehetnek meg:
https://sluzby.bookio.com/obec-mierovo/widget?lang=sk
. A rendszer úgy van beállítva, hogy minden precre két egymástól független személyt enged
bejelentkezni. Amennyiben nincs lehetőségük bejelentkezni, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a
községháza dolgozóival telefonon: 031/5693503, 0911246432 számon vagy e-mailben:
obecmierovo@gmail.com
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címen. Szívesen segítünk.
Azoknak is van lehetőségük magukat leteszteltetni, akik nem jelentkeznek be a fenti honlapon,
viszont csak akkor, mikor a helyzet engedi (sorra jut). Az időpontot foglalt személyek előnyt
élveznek.
Köszönjük felelősségteljes együttműködését.
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