Információk a hétvégi teszteléssel kapcsolatban Szentmihályfa község területén
Értesítjük falunk lakosságát, hogy bár jelenleg még nem állnak a rendelkezésünkre pontos
információk, a községi hivatal megkezdte az előkészületeket a tesztelésre. A jelenlegi
információk szerint a tesztelés második köre november 7-én és november 8-én (szombaton
és vasárnap), 8.00-12.00 és 13.00-19.30 közt fog lezajlani (12.00-13.00 ebédszünet) a helyi
kultúrházban.
A Regionális Közegészségügyi Hivatal és a Fegyveres erők képviselői hétfőn és kedden
megtekintették a lehetséges helyszíneket és jóváhagyták a kultúrház épületét a mellette található kinti tér
kihasználásával. Ezáltal a tesztelés a kultúrház épületének igénybe vételével fog zajlani, de kinti helyszínen.
A tesztelésre és eredményre váró lakosok kint fognak várakozni (rossz idő estére sátor biztosítva van). Az
adminisztratív munkaerők és az egészségügyi dolgozók az épület ablakában állva fogadják majd a kint
várakozó lakosokat, akik majd egyenként lépnek oda hozzájuk a jelenlévő rendőr utasításait követve.
Megkérjük Önöket, hogy a sorban állásnál tartsák be a 2 méter távolságot (kivételt képeznek az egy
háztartásban élők) és a sort úgy alakítsák ki, hogy a posta felé és az ott levő tér felé vegye az irányt.
A tesztelést végző csapat egészségügyi dolgozókból, egy rendőrből és egy katonából áll. A községnek
be kell biztosítania naponta két adminisztratív munkaerőt is. Mivel az információk még eléggé hiányosak,
ezért a község a napokban felhívást intézett a lakosok felé önkénteseket keresve - hogy akik részt vállalnának
adminisztratív munkaerőként, vagy akár egészségügyi dolgozóként a tesztelésben, azok jelezzék a hivatal felé.
Ezúton köszönjük az önkénteseknek. A községi hivatal alkalmazottai is kiveszik részüket az adminisztratív
feladatokból. Valamint a falu polgármesterének kérésére a helyi önkéntes tűzoltó szervezet is bekapcsolódik,
aki a helyszín fertőtlenítését fogják biztosítani, valamint a szervezésnél is besegítenek majd. Köszönjük nekik.
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A helyszínre való érkezés időpontja
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat és legyenek türelemmel. Továbbá
kérjük Önöket, hogy a kismamákat és a mozgáskorlátozottakat, egészségügyi problémákkal rendelkezőket
részesítsék előnyben. Felhívjuk azok figyelmét, akik betegség tüneteit tapasztalják magukon (pl. nátha,
köhögés, láz, stb.), hogy a tesztelésre 18.00 és 19.30 közt érkezzenek.
Vigyázzanak magukra és másokra is! Mi igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt, hogy
a lehetőségekhez és hatáskörünkhöz mérten megvédjük az Önök egészségét.
További új információk esetében tájékozatjuk Önöket (legkésőbb a helyszínen). Értékeljük és előre is
köszönjük a felelősségteljes hozzáállásukat.

