
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SOĽ  

Miesto testovania: AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY SOĽ  
                                             odbery budú vykonávať dva odberné tímy 

Dátum testovania:                 sobota 23. 01.2021 a nedeľa 24. 01. 2021  

Čas testovania:                     Dňa 23.01.2021 (sobota) 

od 8:00 hod. do 11:45 hod. (posledný odber 11:45 hod.) 

od 13:00 hod. do 19:00 hod. (posledný odber 19:00 hod.) 

Dňa 24.01.2021 (nedeľa) 

od 8:00 hod. do 11:45 hod. (posledný odber 11:45 hod.) 

od 13:00 hod. do 16:00 hod. (posledný odber 16:00 hod.) 

Čo si treba k testovaniu doniesť: 

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz  

Občania od 10 – 15 rokov: preukaz poistenca  

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné 

nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )  

Občania môžu na testovanie využiť aj možnosť rezervácie si termínu na webovej stránke obce 

www.obecsol.sk prostredníctvom odkazu „Online rezervácia na testovanie COVID 19“  na 

ikonke vpravo https://services.bookio.com/obecsol/widget?lang=sk V prípade, že niekto 

z občanov by mal záujem o rezerváciu termínu a nemá prístup na internet ani vytvorenú 

emailovú adresu, je potrebné, aby kontaktoval pracovníka obecného úradu na telefónnom čísle 

0915347383, ktorý mu vytvorí rezerváciu na konkrétny čas. Po zarezervovaní termínu bude 

každému občanovi doručená potvrdzujúca sms správa. Občania, ktorý si termín zarezervovali, 

sú povinní po príchode na testovanie informovať organizátorov o svojej rezervácii. Zároveň 

prosíme občanov, aby v prípade zistenia, že im zarezervovaný termín už nevyhovuje, zaslali 

zrušenie rezervácie kliknutím na odkaz v potvrdzujúcej sms správe, a tak uvoľnili miesto 

niekomu inému. Občania, ktorí nebudú mať rezervovaný termín, budú testovaní počas 

obidvoch dní priebežne.  

Vzhľadom k možnosti rezervácie termínu upozorňujeme, že rezervácia 

termínu nie je povinná a otestovaní budú všetci občania, ktorí o testovanie 

prejavia záujem a sa ho zúčastnia!!! 

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0915 347 383 

a kamerový záznam,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na 

testovacom mieste.    
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