I N F O R M Á C I A
č. 10
Vážení občania, počas nasledujúcich dvoch dní 05.02.2021 (piatok)
a 06.02.2021 (sobota) sa v našej obci uskutoční ďalšie kolo (tzv. skríningového)
testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19.
Testovanie bude rovnako ako naposledy realizované iba na jednom
odberovom mieste v Kultúrnom dome.
Testovanie bude:
1. v piatok 05.02.2021 v čase od 08.00 hod. do 19.00 hod. s prestávkou
na obed v čase od 12.00 do 12.45 hod. a prestávkou na večeru v čase
od 17.00 hod. do 17.30 hod. Posledné odbery pred obedňajšou
prestávkou budú realizované o 11.45 hod., pred prestávkou na večeru
o 16.45 hod. a pred ukončením činnosti pracoviska o 18.45 hod., aby
bolo možné všetky odbery vyhodnotiť do obeda, večere resp. ukončenia
činnosti pracoviska.
2. v sobotu 06.02.2021 v čase od 08.00 hod. do 19.00 hod. s prestávkou
na obed v čase od 12.00 do 12.45 hod. a prestávkou na večeru v čase
od 17.00 hod. do 17.30 hod. Posledné odbery pred obedňajšou
prestávkou budú realizované rovnako ako v piatok o 11.45 hod., pred
prestávkou na večeru o 16.45 hod. a pred ukončením činnosti
pracoviska o 18.45 hod.
Aktuálny počet ľudí čakajúcich v rade pred odberovým miestom si môžete
priebežne sledovať na webovej stránke obce www.jaklovce.sk a infokanále.
Prosím občanov o priebežné využívanie kapacity odberového miesta
počas oboch dní testovania, aby sa pred odberovým miestom zbytočne
nevytvárali rady, a zároveň o rešpektovanie pokynov členov Dobrovoľného
hasičského zboru obce a členov odberového tímu.

V prípade akýkoľvek otázok počas skríningového testovania obyvateľstva
môžete kontaktovať pracovníkov obecného úradu na telefónnom čísle – 0915
527 177.
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti
epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)
tzv. COVID AUTOMAT je uverejnený na webovej stránke obce v sekcii COVID-19.
V Jaklovciach 04.02.2021

PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

