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Oznam o ďalšom kole testovania na COVID 19 v obci
Čakajovce, ktoré bude 02,05.2021 „nedeľa' opäť v KD
Čakajovce.
Vážení spoluobčania.
Obec Čakajovce organizuje dňa 02.05.2021 antigénové testovanie na ochorenie COVID 19.
Jedná sa o ďalšie kolo testovania, ktoré bude v našej obci prebiehať v nedeľu od 08:00 hod. - do
17:00 hod. v priestoroch KD Čakajovce. Testovanie je zamerané na odhalenie pozitívnych občanov
na COVID 19, preto bude čas od 08:00 - do 17:00 hod. rozdelený nasledovným spôsobom.
Testovanie začína : - 08:00 hod. s tým, že približne 20minút bude trvať protestovanie testovacieho
tímu,
08:20 hod. - 16:40 hod. bude prebiehať testovanie občanov
12:00 hod. - 13:00 hod. - obedná prestávka
16:40 hod. ukončenie testovania
17:00 hod. zatvorenie testovacej miestnosti - čistenie a dezinfekcia
priestorov.
Týmto by som chcel poprosiť občanov obce Čakajovce, aby sa zúčastnili aj tohto kola testovania,
ktoré bude nasledujúcu nedeľu, teda 02.05.2021. Testovaním by sme chceli zachytiť pozitívne osoby
na COVID 19, ktoré sa dnes možno medzi nami pohybujú a nechtiac šíria tento vírus. Tiež by sme
chceli ísť v ústrety rodinám a žiakom 2. stupňa základných škôl, kde je vyžadovaný negatívny test
najviac 7 dní starý, nakoľko sú už školy otvorené pre všetkých žiakov.
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.cakajovce.sk, kde zistíte, koľko
ľudí čaká na dvore KD na testovanie.
Na testovanie je potrebné prísť s prekrytím dýchacích ciest respirátorom FFP2, 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.

Účastníci testovania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci Čakajovce dostanú po testovaní
respirátor FFP2 od obce zadarmo!!!

Pevne veríme, že aj k nasledujúcemu kolu testovania pristúpite zodpovedne a ochránite tak svojich
príbuzných, spolužiakov, priateľov a známych. Iba našou zodpovednosťou sa nám podarí túto
nepriaznivú situáciu zvládnuť a dostať tak naše životy do normálu, akej takej istoty a žiakov udržať
v školách.
Veríme, že sa budete aj naďalej snažiť poraziť pandémiu, k čomu Vám všetkým prajeme veľa zdravia,
síl, trpezlivosti a pozitívneho myslenia.
.
Milan GREGUS - starosta obce Čakajovce
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