
O B E C   V Y Š N Ý   O R L Í K  

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14 

 
 
Vážení občania 
 
     Celoplošné  testovanie  obyvateľstva  na  ochorenie  COVID  –  19  sa  bude  v našej  obci 
realizovať dňa 31.10.2020 (sobota) v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. Ako odberné miesto 
je určená kultúrno-správna budova (sála kultúrneho domu).  
     Odberné  miesto  bude  riadne  označené, pohyb  a jednotlivé  činnosti  na  nich  budú  riadené 
členmi  odberných  tímov  zložených  z príslušníkov  Ozbrojených  síl  Slovenskej  republiky, 
Policajného zboru Slovenskej republiky, zdravotníckym personálom a administratívnymi 
pracovníkmi z radov zamestnancov obce a prihlásených dobrovoľníkov. 
     Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov 
veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú 
iba  v domácom  prostredí,  či  ľuďom  so  zdravotnými  obmedzeniami  –  respiračné  ochorenie, 
autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne. 
     Obec Vyšný Orlík má momentálne 381 obyvateľov, z ktorých je 287 občanov vo veku od 
10 do 65 rokov veku. 

Časové usmernenie testovaného obyvateľstva obce Vyšný Orlík podľa čísiel rodinných 
domov: 
 
07.00 - 08.00 hod.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,17,19 
08.00 - 09.00 hod.: 21,24,25,30,34,35,36,38,39,43,46,47,52 
09.00 - 10.00 hod.: 53,55,57,58,60,62,63,66,67,68 
10.00 - 11.00 hod.: Bytová jednotka č. 64 
11.00 - 12.00 hod.: Bytová jednotka č. 65  
12.00 - 13.00 hod.: prestávka 
13.00 - 14.00 hod.: 70,71,72,76,78,79,80,83,89,94 
14.00 - 15.00 hod.: 95,98,99,100,101,104,106,109,113  
15.00 - 16.00 hod.: 115,118,119,121,122,125,126,128,129,130 
16.00 – 17.00 hod.: 132,134,136,141,142,145,146,147,148,150 
17.00 – 18.00 hod.: 152,154,155,156,158 
18.00 – 19.00 hod.:  
19.00 – 20.00 hod.: 
20.00 – 21.00 hod.: 
21.00 – 22.00 hod.: 
 
      Žiadam príslušníkov jednotlivých rodinných domov, ktorí sa testovania majú zúčastniť, aby 
dodržiavali tento časový rozvrh a postupne prichádzali na odberné miesto. V prípade, že im ten 
čas na ktorý sú naplánovaný nevyhovuje, môžu prísť kedykoľvek do 21.30 hodiny.  
     Chcem  zdôrazniť,  že  tieto  časy  sú  orientačné,  nakoľko  sa  testovania  môžu  zúčastniť  aj 
osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v našej obci.  
 
 
 
 Mgr. Ján Džupin 
    starosta obce 
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