OBEC ČAKAJOVCE
OBECNÝ ÚRAD ČAKAJOVCE, 951 43 ČAKAJOVCE 58
tč. 037/7793790,0905 797 675, email: starosta@cakajovce.sk.

Dobrý deň, vážení spoluobčania.

Obec Čakajovce, tak ako aj všetky obce Nitrianskeho okresu, robila dňa 10.01.2021 antigénové
testovanie na ochorenie COVID 19. Bolo to prvé s plánovaných troch kôl testovania.
V našej obci sa testovania zúčastnilo 450 ľudí a zachytili sme 7 pozitívnych na ochorenie COVID 19.
V prepočte sa jedná približne o 1,56 % pozitívnych, k počtu testovaných.
Testovanie prebehlo v KD Čakajovce, kde sa budú konať aj plánované ďalšie kolá testovania.
Hladký priebeh testovania zabezpečovalo množstvo ľudí, ktorým by som chcel teraz za seba a tiež za
Obec Čakajovce poďakovať. Jedná sa o zdravotníkov, administratívny personál, pomocný personál,
príslušníka OS SR a príslušníka PZ SR.
Poďakovanie patrí aj kolegom starostom obcí, ktorí pracovali na rôznych zmluvách a dohodách,
potrebných k testovaniu.
Samozrejme, že poďakovanie patrí aj občanom, ktorí sa testovania zúčastnili a tiež tým, ktorí sa
testovania nezúčastnili, lebo vyhodnotili, že sú v poriadku a certifikát o negatívnom teste v súčasnosti
nepotrebujú.
Obec Čakajovce zároveň oznamuje všetkým občanom, že 2. kolo testovania ( okresu Nitra )
bude v našej obci prebiehať dňa 17.01.2021, teda v nedeľu od 08:00 hod. - do 20:00 hod.
v priestoroch KD Čakajovce. Testovanie je zamerané prevažne na odhalenie pozitívnych „našich"
občanov na COVID 19, preto bude čas od 08:00 - do 20:00 hod. rozdelený nasledovným spôsobom.

Testovanie začína : tímu,

08:00 hod. s tým, že približne 20minút bude trvať pretestovanie testovacieho

08:20 hod. - 19:00 hod. bude prebiehať testovanie občanov obce Čakajovce
s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Čakajovce,
19:00 hod. - 19:40 hod. bude prebiehať testovanie záujemcov z iných obcí,
12:00 hod. - 13:00 hod. - obedná prestávka
17:00 hod. - 17:45 hod. - večera
19:40 hod. ukončenie testovania
20:00 hod. zatvorenie testovacej miestnosti - čistenie a dezinfekcia
priestorov.

Týmto by som chcel poprosiť občanov obce Čakajovce, aby sa zúčastnili nasledujúceho kola
testovania, ktoré bude nasledujúcu nedeľu, teda 17.01.2021. Testovaním by sme chceli zachytiť
pozitívne osoby na COVID 19, ktoré sa dnes možno medzi nami pohybujú a nechtiac šíria túto
pandémiu.
Tiež by sme chceli poprosiť občanov, ktorí už ochorenie prekonali a majú doklad, nie starší, ako tri
mesiace, aby sa testovania nezúčastňovali.
Tiež by sme chceli poprosiť občanov a osoby, ktoré sú v karanténe, aby sa testovania nezúčastňovali.
Tiež by sme chceli poprosiť občanov, ktorí sú v súčasnosti PN, aby sa testovania nezúčastňovali.
Tiež by sme chceli poprosiť študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dnes absolvujú dištančné
vzdelávanie, zdržujú sa doma a nepotrebujú certifikát o negatívnom teste, aby sa testovania
nezúčastnili.
Tiež by sme chceli poprosiť občanov nad 65 rokov, ktorí sa zdržiavajú doma a nepotrebujú certifikát
o negatívnom teste, aby sa testovania nezúčastnili.
Je veľký predpoklad, že 17.01.2021 bude nepriaznivé počasie ( hlásia mínusové teploty ) a preto
všetci, ktorí by sa chceli testovania zúčastniť a necítia sa zle, nepracujú a nebudú potrebovať

certifikát o negatívnom teste pre zamestnávateľa, prípadne pre políciu, by mali zvážiť svoju účasť na
testovaní a zbytočné státie v nepriaznivom počasí v rade na testovanie.
Verím, že všetci k nasledujúcemu kolu testovania pristúpime zodpovedne a ochránime tak svojich
príbuzných a známych. Iba našim zodpovedným prístupom sa nám podarí túto nepriaznivú situáciu
zvrátiť a dostať tak naše životy do normálu a istoty.

Prajem všetkým veľa zdravia, síl, trpezlivosti a pozitívneho myslenia.
Milan GREGUŠ - starosta obce Čakajovce.

