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Oznam o 3. kole testovania v obci Čakajovce
Vážení spoluobčania.
Obec Čakajovce organizuje dňa 24.01.2021 antigénové testovanie na ochorenie COVID 19.
Jedná sa o 3. kolo plánovaného testovania v okrese Nitra. Testovanie bude v našej obci prebiehať
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 : - 08:00 hod. s tým, že približne 20minút bude trvať protestovanie testovacieho
tímu,
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 24.01.2021. 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.
Chceli by sme poprosiť tých, ktorí sa necítia 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.
Zároveň by sme chceli dať vedieť všetkým záujemcom o testovanie, že tak ako pri predchádzajúcich
testovaniach v našej obci nerobíme žiadne poradovníky, ale chceli by sme, aby ste sledovali
kamerový záznam, ktorý bude prebiehať naživo na našej stránke www.cakaiovce.sk, kde zistíte, koľko
ľudí čaká na dvore KD na testovanie.
Na testovanie je potrebné prísť s prekrytím dýchacích ciest, dodržiavať minimálne 2 metrové
rozostupy a je potrebné dodržiavať pokyny ľudí, ktorí budú testovanie riadiť.
Svoju totožnosť je potrebné preukázať platným občianskym preukazom, u mladších kartou poistenca.
Pevne veríme, že aj k nasledujúcemu 3. kolu testovania pristúpime zodpovedne a ochránime tak
svojich príbuzných a známych. Iba našim zodpovedným prístupom sa nám podarí
situáciu v našom regióne zvrátiť a dostať tak naše životy do normálu a istoty.
Prajem všetkým veľa zdravia, síl, trpezlivosti a pozitívneho myslenia.
Milan GREGUŠ - starosta obce Čakajovce

