TÁJÉKOZTATÁS
COVID-19 országos tesztelés
1.fordulója KECSŐN
Tisztelt lakosok ez úton értesítem önöket, hogy a

COVID-19 országos tesztelésének 1. fordulójára KECSŐN
2020 október 31-én
szombaton kerül sor a helyi
kultúrházban.
A tesztelés 07:00 - 22:00 között zajlik, az utolsó mintavételre
21:30 órakor kerül sor.

Az Önkormányzat azt javasolja, hogy a tesztelésre érkezés hasonló legyen a
választásokéval. A váratlanul kialakult sorok miatt az Önkormányzat előre
is elnézést kér Önöktől.
A tesztelés főleg a 10 és 65 év közötti korosztálynak ajánlott. A tesztelésen
való részvétel nem ajánlott azoknak, akik betöltötték a 65. életévüket és
idejük nagy részét otthonukban töltik. A tesztelésen mindenki részt vehet
más községek lakóit is beleértve, akik a tesztelés ideje alatt a község
területén tartózkodnak. A teszteléshez mindenkinek magával kell hoznia a
személyi igazolványát és az egészségügyi biztosítókártyáját is.
Belépés a teszteléshez a kultúrház főbejárata előtt lesz, ahol a várakozók
2m-es távolságban állnak egymástól. A kultúrházban az adminisztrációt
végző munkatársaknak a személyi igazolvány (15 év alatt az egészségügyi
biztosítókártya) és az egészségügyi biztosító- kártya felmutatásával
igazolják magukat. A regisztrációhoz szükséges formanyomtatvány
kitöltése után kapnak egy számot és egy papírtörlőt, ezután belépnek a
kultúrház termébe, ahol a mintavétel történik. A mintavétel után tovább kell
menni a kultúrház teraszára, ahol az eredmény kiértékeléséig kell
várakozni. A szakember kiírja a tanúsítványt, amelyen megjelöli az Ön
teszteredményét. Pontos utasításokat tartalmazó lezárt borítékot kap
kézhez a letesztelt lakos arra az esetre, ha negatív és arra az esetre is, ha
pozitív, azaz fertőzött.
Ezek után a résztvevő a kultúrház Fő utcai kijáratán keresztül távozik.
A helyszínen a rend és a szabályok betartását a SZK Rendőrsége és a SZK
Hadserege felügyeli , ezért együttműködésre és a szabályok betartására
kérjük Önöket.
Ez úton szeretnénk elnézést kérni Önöktől a késői információkért, de a
kommunikáció a felsőbb szervek és az önkormányzatok között több szinten
is elakadt.
Megértésüket előre is köszönöm !!!
Július Lőrincz
polgármester

INFORMÁCIE
1. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Kečovo
Vážení občania, oznamujem Vám, že

1.kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci
Kečovo sa uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 v priestoroch
kultúrneho domu. Testovanie bude možné absolvovať na
odbernom mieste v čase od 07.00 do 22.00 h., pričom
posledný odber sa uskutoční o 21.30 hod.
Samospráva obce odporúča príchod na testovanie podobne ako počas
volieb , za prípadné vytváranie radov sa Vám dopredu ospravedlňujeme.
Testovanie je určené hlavne pre osoby od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa
pre tie osoby, ktoré sú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich
domovoch. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane občanov iných obcí,
ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území obce. Je potrebné si so sebou
priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Vstup na testovanie bude pred hlavným vchodom kultúrneho domu, kde
budú testovaní čakať v poradí v 2-metrových odstupoch. Vo vestibule na
prvom poschodí sa administratívnym pracovníkom preukážu občianskym
preukazom (deti do 15 rokov kartičkou poistenca), vyplnia dotazník a
ostatné dokumenty. Po registrácii dostane každý občan pridelené číslo a
vreckovku, následne prejde na odberové miesto, ktoré bude zriadené v sále
kultúrneho domu. Po testovaní sa účastník presunie na terasu a počká na
výsledky svojho testu. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok
Vášho testu. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde
bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
Odchod z odberového miesta bude umožnený cez východ zo sály
kultúrneho domu smerom na hlavnú ulicu.
Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník
Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR, preto vás prosíme o súčinnosť a
dodržanie pokynov.
Touto cestou sa vám ospravedlňujeme za oneskorené informácie, ale
komunikácia vyšších orgánov so samosprávou zlyhala na viacerých
úrovniach.
Za pochopenie Vám vopred ďakujem
Július Lőrincz
starosta obce Kečovo

