Ďakujem všetkým, ktorí sa aj počas druhého víkendu (07.11.2020
– 08.11.2020) podieľali na hladkom priebehu celoplošného testovania
obyvateľstva na ochorenie COVID-19 v našej obci.
1. odberné miesto (odberný tím č. 1 – Základná škola)
- veliteľ pracoviska čat. Ján ŠTOFAN – OS SR,
- npor. Bc. Peter ŠVARTZ (sobota), npor. Ján MEDVEDZ (nedeľa) – PZ SR,
- Ján MARTINEC, Martin DZURENKO (sobota), Róbert KANDRA, Peter
ROTHMAJER (nedeľa) – členovia DHZO,
- Ivana Goliášová, Viktória MASTIŠOVÁ (sobota), Patrik ĎURICA, Denis
JURTINUS (nedeľa) – administrátori,
- MUDr. Alena RAFAYOVÁ, Patrícia BIKÁROVÁ, Gabriela ŠENKOVIČOVÁ
a Barbora Papcunová (sobota aj nedeľa) – zdravotnícky odberný tím,
2. odberné miesto (odberný tím č. 2 – Kultúrny dom)
- veliteľ pracoviska por. Ing. Peter VISOCKÝ – OS SR,
- npor. Ing. Radovan BOBÁK (sobota), npor. Jozef TOMAŠKO (nedeľa) – PZ
SR,
- Ondrej BENÍK a Ing. Andrej PAPCUN (sobota), Pavol PAPCUN a Michal
PAPCUN (nedeľa) – členovia DHZO,
- Silvia VARGOVÁ a Lucia KAĽAVSKÁ (sobota), Radoslav HUMEŇANSKÝ a Bc.
Peter MITRÍK (nedeľa) – administrátori,
- Mgr. Etela MEDVECOVÁ, Michaela KUCHTOVÁ, Silvia ŠVECOVÁ a Lucia
BUDINSKÁ – zdravotnícky odberný tím v sobotu aj nedeľu.
V pohotovosti na telefóne akciu počas víkendu zabezpečovali Katka
PUŠKÁROVÁ a Adriana FATUROVÁ.

V sobotu odberné tímy vykonali celkom 923 (o 12 testov menej ako
predošlý víkend) – odberný tím č. 1 – 431 testov a č. 2 – 492 testov). Pri testovaní
bol odberným tímom č. 2 odhalený 1 pozitívny prípad.
V nedeľu bolo vykonaných celkom 362 testov (odberný tím č. 1 – 141
testov a č. 2 – 221 testov), pričom pri testovaní neboli odhalené žiadne pozitívne
prípady.
Počas oboch testovacích dní tak oba naše odberové tímy vykonali 1.285
testov pri ktorých odhalili 1 pozitívny prípad.
Ďakujem všetkým, ktorí sa stali súčasťou operácie „Spoločná
zodpovednosť“ a nechali sa otestovať a to bez ohľadu na to, či tak činili
dobrovoľne alebo „z donútenia“.
Záverečné poďakovanie patrí reštaurácii Pytliakova krčma a podniku Pizza
Bar u Valka za logistické zabezpečenie záveru akcie – Pytliakova krčma bezplatne
poskytla večeru pre odberný tím č. 2 a Pizza Bar u Valka rovnako pre odberný tím
č. 1.
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