Opatrenia sa zmierňujú, preto 8. mája netestujeme
Opatrenia proti pandémii sa od dnešného dňa - pondelka 3. mája 2021 zmierňujú. V ružových
okresoch, kde patria okrem iného aj okresy Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda alebo
Nitra, je platnosť antigénových testov a PCR testov predĺžená na 21 dní.
Aktuálne platí večerný zákaz vychádzania - od 21. do 1. hodiny. Test do práce nie je
potrebný počas dňa a už ho nepotrebujú ani žiaci do školy. Celodenný zákaz však naďalej platí
na cestu na zahraničnú dovolenku. Pendleri sa budú na hraniciach preukazovať negatívnym
výsledkom PT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na
území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Z uvedeného dôvodu – vychádzajúc z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28.
apríla 2021, sa naša obec rozhodla tento víkend netestovať.
V prípade potreby sa však na webovej stránke korona.gov.sk môžete zaregistrovať na
antigénové testovanie, ktoré vykonávajú na mobilnom odbernom mieste v Kultúrnom dome vo
Dvoroch nad Žitavou alebo v Štúrove na Sobieskeho ulici č. 5 denne - od pondelka do nedele,
v čase od 10. do 18. hodiny, v Nových Zámkoch na Michalskej bašte č. 27 od pondelka do
nedele od 8. do 16. hodiny. Ďalšie testovacie miesta sú po registrácii k dispozícii aj v budove
starej polikliniky na Jesenského ulici č. 85 alebo na Námestí slobody č. 1 v Štúrove, ktoré sú
v prevádzke od pondelka do soboty denne od 8. do 16. hodiny.

Enyhítések léptek életbe, ezért május 8-án nem tesztelünk
A járványszámok javulnak, így mától (május 3-tól) jelentősnek mondható enyhítések léptek
életbe. Többek között az Érsekújvári, Komáromi, Dunaszerdahelyi és Nyitrai járásban
a legenyhébbek a szabályok, ezért nálunk is csak 3 hetente kell tesztre menni.
Jelenleg nem kell negatív tesztet felmutatni, ha napközben boltba, iskolába vagy munkába
mennek. Este 9 és éjjel 1 óra között viszont továbbra is érvényes a kijárási korlátozás. Az
ingázók, vagy a szomszédos államokban tanulmányaikat folytató személyek esetében 7 napnál
nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR teszt bemutatása szükséges.
Ez oknál fogva, a 229-es számú kormányrendeletet figyelembe véve, községünk úgy
döntött, hogy a hétvégen nem fog tesztelni.
Szükség esetén a korona.gov.sk oldalon történő regisztrációt követően felkereshetik az
udvardi, érsekújvári vagy párkányi mobil tesztelési állomásokat. Az udvardi kultúrházban,
illetve a párkányi Sobieski utcai tesztelési pontokon hétfőtől vasárnapig naponta 10. és 18. óra
között tesztelnek. Érsekújvárott, a Mihály bástya 27-es szám alatt, hétfőtől vasárnapig naponta
10-től 16 óráig folyik a mintavétel. További tesztelési pontokat találnak Párkányban a Jesenský
utcai öreg poliklinika épületében, illetve a Szabadság tér 1-es szám latt működő mintavételi
ponton.

