Milí kolegovia,
testovanie je vo všetkých odberných miestach s výnimkou Humenného POTVRDENÉ!
Odberné miesto Humenné je pre nízky záujem o testovanie ZRUŠENÉ.
Ďalšou novinkou a pozitívnou správou je, že na testovanie môžete zobrať aj svojich
blízkych rodinných príslušníkov. Je potrebné ich zaevidovať do rezervačného formulára.
Kolónku osobné číslo necháte v tom prípade prázdnu.
Kapacita odberných miest je obmedzená, preto zaregistrujte seba a svojich rodinných
príslušníkov čo najskôr!
Na testovanie je potrebné sa vopred objednať.
Adresy testovacích miest a formuláre na objednanie:
Kde: Železničná nemocnica s poliklinikou, Masarykova 9, Košice
Kedy: sobota 23. 1. a nedeľa 24. 1. 2021 od 07:00 – 15:30 (prestávka 10:30 – 12:00)
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-KE (heslo zeleznice)
Kde: P. O. Hviezdoslava 31, v administratívnej budove AB, Žilina
Kedy: nedeľa 24. 1. 2021 od 09:30 – 17:00 (prestávka 12:30 – 13:00)
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-ZA
Kde: Rušňové depo Bratislava hlavné, Tupého 4, Bratislava, koľaj 215
Kedy: pondelok 25. 1. 2021 od 08:00 – 16:00 (prestávka 12:00 – 12:30)
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-BA
Kde: Rušňové depo Nové Zámky – Detvianska 1, Nové Zámky, koľaj č. 101
Kedy: pondelok 25. 1. a utorok 26. 1. 2021 08:00 – 16:00 (prestávka 12:00 – 12:30)
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-NZ
Kde: Rušňové depo Poprad – Železničná 2, Poprad, koľaj č. 301
Kedy: nedeľa 24. 1. 2021 od 08:30 – 15:15 (prestávka 11:30 – 13:00)
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-PP (heslo ppzeleznice)
Kde: Železničná poliklinika Zvolen, J. Jiskru 8, Zvolen
Kedy: pondelok 25. 1. a utorok 26. 1. 2021 od 15:00 – 19:00
Objednávkový formulár: http://bit.ly/ZSSK-Testovanie-ZV
Využite možnosť testovania na odberných miestach zriadených pre zamestnancov ZSSK
a ich rodinných príslušníkov a skráťte si vystávanie v radoch.
TESTY SA NÁM PODARILO ZABEZPEČIŤ. TESTOVANIE SA KONÁ.
Ďalšie dôležité informácie:
Keď dostanete termín, dodržte ho.
Majte pri sebe železničný preukaz.
Dodržiavajte na mieste pokyny organizátorov.
Na testovanie príďte aspoň 10 minút vopred.
Každý zamestnanec, ktorý sa nebude vedieť preukázať negatívnym testom po 27. 1.,
nebude môcť nastúpiť do zamestnania. Viac sa dozviete v usmernení GR.
Zároveň dávame do povedomia umiestnenie odberného miesta Železničnej nemocnice
v Košiciach, ktoré sa nachádza v priestoroch záhrady. Vstup je zo Svätoplukovej ulice

