I N F O R M Á C I A
č. 9
Vážení občania, počas nasledujúceho víkendu 23.01.2021 (sobota)
a 24.01.2021 (nedeľa) sa v našej obci uskutoční ďalšie kolo (tzv. skríningového)
testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch kôl bude toto testovanie
realizované na jednom odberovom mieste v Kultúrnom dome.
Testovanie bude v našej obci realizované:
1. v sobotu 23.01.2021 v čase od 09.00 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 12.15 hod., 17.15 hod. resp.
19.15 hod.
2. v nedeľu 24.01.2021 v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod. s prestávkou
na obed v čase od 12.00 do 12.45 hod. Posledné odbery pred
obedňajšou prestávkou budú realizované o 11.45 hod.
Otestovať sa môžete aj na iných odberových miestach zriadených
v okolitých obciach.
Gelnica
- 20.01.2021 – 22.01.2021 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. – Základná
škola Gelnica,
- 23.01.2021 – 24.01.2021 – v čase od 09.00 hod. do 19.00 hod. –
Základná škola Gelnica, Zimný štadión Petra Bindasa, Centrum voľného
času Gelnica, Klub dôchodcov Mária Huta.

Margecany
- 23.01.2021 – 24.01.2021 – v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. –
Kultúrny dom Margecany.
Veľký Folkmar
- 24.01.2021 – v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. – Kultúrny dom Veľký
Folkmar.
Kojšov
- 23.01.2021 – v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. – Kultúrny dom Kojšov.
Aktuálny počet ľudí čakajúcich v rade pred odberovým miestom si môžete
priebežne sledovať na webovej stránke obce www.jaklovce.sk a ak to technické
možnosti umožnia, po ukončení prenosov svätých omší naviac aj na infokanále.
Prosím občanov o priebežné využívanie kapacity odberového miesta
počas oboch dní testovania nie len v sobotu, 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.
Zoznam obmedzení schválených uznesením vlády SR č. 30 dňa 17.01.2021
účinných od 27.01.2021 je uverejnený na webovej stránke obce v sekcii COVID19.

PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

