Vážení občania,
venujte prosím pozornosť nasledujúcim oznamom:
1.)

Upozorňujeme vodičov a občanov našej obce, že z dôvodu realizácie rekonštrukcie cesty
Trenčianska Teplá - Dežerice (smer Trenčianske Teplice) v úseku od hlavnej križovatky
bude odklonená a regulovaná doprava nasledovne: dnes sa rekonštruuje ľavá strana cesty
a zajtra - vo štvrtok pravá strana.
Žiadame Vás, aby ste dodržiavali pokyny regulovčíkov, aby práce prebiehali plynule.
2.)
Vedenie obce Trenčianska Teplá oznamuje, že v sobotu 8. mája sa v priestoroch
Základnej školy uskutoční antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v čase od 9.00
– 17.00 hod. s obednou prestávkou medzi 12.00 a 13.00 hod.
3.)
Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že očkovanie vakcínou PFIZER sa v našej obci
uskutoční 11. mája od 8.00 – 15.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Trenčianskej
Teplej.
Žiadame záujemcov o očkovanie z vekovej skupiny nad 60 rokov a ZŤP občanov, aby
svoj záujem nahlásili najneskôr do piatku, 7. mája 2021 do 12.00 hod na tel. čísle:
0910/764 231, mailom na adrese obecnyurad@trencianskatepla.sk alebo osobne na
obecnom úrade v kancelárií č. 3.
O očkovanie môžu požiadať aj občania, ktorí zabezpečujú doprovod nášmu obyvateľovi
nad 70 rokov veku, avšak podmienkou je rodinný – príbuzenský vzťah.
Poučenie a písomný informovaný súhlas s očkovaním a anamnestické dotazníky je
potrebné si vopred vyzdvihnúť v podateľni obecného úradu v kancelárii č. 3 alebo si ich
môžete stiahnuť na webovej stránke obce.
Všetky ďalšie potrebné informácie sú k dispozícií na webovej stránke a na úradnej tabuli
obce.
4.)
Obecný úrad Trenčianska Teplá upozorňuje občanov, že od 3. mája do 13. júna sa realizuje
asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.
Sčítanie je možné uskutočniť na kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na obecnom úrade,
a to v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 9,00 – 11,00 hod. a v stredu v čase od
14,00 – 16,00 hod. alebo prostredníctvom mobilného asistenta na tel. č. 032/6558 216.

