
Vyhlásenie krízového štábu mesta Sereď zo dňa 4.2.2021 

-  testovanie počas víkendu 6. a 7.2.2021 

 

Mesto Sereď vyjde v ústrety svojim občanom a  preto pripravilo testovanie antigénovými testami, aby sa 

mohli 8.2.2021 otvoriť školy a predškolské zariadenia. Testovania sa majú možnosť zúčastniť aj občania, 

ktorí prípadne potrebujú certifikát do práce od 8.2.2021. Testovacie miesta sú určené výlučne pre 

obyvateľov s trvalým pobytom v meste Sereď, čo bude tentoraz kontrolovať mestská polícia. Občania, 

ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Sereď, sa môžu otestovať v kasárňach, resp. na iných odberných miestach 

mimo Serede. 

TESTOVANIE BUDE PREBIEHAŤ PODĽA NASLEDOVNÉHO ROZPISU: 

Sobota 6.2.2021: 

1.      MsÚ                                       13,45 -17,00  objednanie - rezervačný systém 

2.      Sokolovňa    7,30 – 11,30    12,30 -17,00   objednanie - rezervačný systém 

3.      DK                7,30 – 11,30    12,30 -17,00  objednanie - rezervačný systém 

4.      ZŠ JF                                      13,45 -17,00   objednanie - rezervačný systém 

5.    ZŠ JAK                                  13,45 -17,00   objednanie - rezervačný systém 

6.     DC            7,30 – 11,30    12,30 -17,00   bez rezervácie  

7.      Kasárne          9,00 – 13,00  14.00 - 18,00 bez rezervácie, aj s trvalým pobytom mimo mesta Sereď                                                                          

 

Na odberných miestach MsÚ, ZŠ JF a na ZŠ JAK sú sobotné doobedňajšie termíny rezervované pre 

zamestnancov škôl a rodičov žiakov nastupujúcich do škôl od 8.2.2021. 

Nedeľa 7.2.2021:  

1.    MsÚ                  7,30 – 11,30   12,30 -16,00   objednanie - rezervačný systém 

2.    DK                    7,30 – 11,30   12,30 -16,00   objednanie - rezervačný systém 

3.    DC                 7,30 – 11,30   12,30 -17,00   bez rezervácie  

4.    Kasárne             9,00 – 13,00 14.00 -18,00  bez rezervácie, aj s trvalým pobytom mimo mesta Sereď  

 

Rezervačný systém bude spustený na webstránke mesta Sereď cca o 16,00hod vo štvrtok. Na sobotné 

termíny je možné sa rezervovať do piatku do 17,00hod a na nedeľné termíny do soboty do 17,00hod. 

 

 Od 8.2.2021 funguje MHD v obmedzenom režime, podľa prázdninového grafikonu. 

 

 Mesto Sereď pre svojich občanov nad 65 rokov zakúpilo respirátory FFP2, ktoré im budú 

v najbližších dňoch doručené v počte 2 ks/osoba.   

 

 


