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Celoplošné testovanie v Obci Motešice – časový harmonogram 

 

Miesto – Kultúrny dom Motešice 

 

Sobota 31.10.2020 

 

07.00 – 09.00 hod.  Machnáčska ulica od s.č. 69 po s.č. 94 (okrem bytovky s.č. 87) 

 

09.00 – 10.00 hod.  Slivnická ulica od s.č. 95 po s.č 104  a  +  s.č. 285, 289, 322, 326, 

327, 328, 341, 342 

 

10.00 – 12.00 hod.  Dobrašovská ulica od s.č. 105 po s.č. 153  a  +  s.č. 317, 318, 

319, 320, 321, 331, 332 

 

12.00 – 13.00 hod.  obedňajšia prestávka 

 

13.00 – 14.30 hod.  Dolné Motešice od s.č. 1 po s.č. 25  a  +  s.č. 314 

 

14.30 – 16.00 hod.  Dolné Motešice od s.č. 26 po s.č. 47  a  +  s.č. 316, 325, 336 

 

16.00 – 17.00 hod.  Kráčinská ulica od s.č. 154 po s.č. 178  a  +  s.č. 282, 302 

 

17.00 – 17.30 hod.  prestávka na občerstvenie 

 

17.30 – 19.00 hod.  Na Hôrke od s.č. 179 po s.č. 192  a  +  s.č. 313              

 a        Obchodná ulica od s.č. 193 po s.č. 205 

 

19.00 – 21.00 hod.  Bytovky s.č. 87 
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Nedeľa 01.11.2020 

 

07.00 – 10.00 hod.  Lúčna ulica od s.č. 252 po s.č. 270  a  +  s.č. 272, 343 

 

10.00 – 11.00 hod.  Pod Brezinou od s.č. 206 po s.č. 214  a  +  od s.č. 273 po s.č. 281 

 

11.00 – 12.00 hod.  Záhradnícka ulica od s.č. 235 po s.č. 251  a  +  s.č. 286, 290, 291,                                                                                                                                                                                                                                                               

292 

 

12.00 – 13.00 hod.  obedňajšia prestávka 

 

13.00 – 15.00 hod.  Peťovka 

 

15.00 – 17.00 hod.  Dolné Motešice od s.č. 48 po s.č. 68  a  +  s.č. 315, 329, 337 

 

17.00 – 17.30 hod.  prestávka na občerstvenie 

 

17.30 – 21.00 hod.  Školská ulica od s.č. 215 po s.č. 234  a  +  s.č. 301, 345 

 

Prosíme občanov, pokiaľ to bude možné, aby dodržali časový harmonogram 

testovania. Tým predídeme prípadnému návalu alebo naopak, nedostatku 

testovaných. Kto sa však z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť testovania                  

v uvedenom čase, môže využiť aj iný čas v rámci soboty a nedele. 

 

Testovanie je dobrovoľné, ale kto sa ho nezúčastní, bude musieť dodržať 

povinnú 10-dňovú karanténu a bez certifikátu nebude môcť vyjsť z domu! 

 

 

So sebou si prineste občiansky preukaz a kartičku poistenca! 


