Tisztelt lakosok,
Engedjék meg, hogy ezúton megköszönjem falunk minden tesztelésen részt vevő
lakosának a türelmet, fegyelmet és pozitív hozzáállást, amit tanúsítottak a tesztelés során. S bár
szombaton hosszú sorokban várakoztak, amely folyamatosan feltöltődött, Önök mégis
megértéssel és empatikusan fogadták a helyzetet, amiért nagyon hálás vagyok Önöknek.
Értékelte ezt a személyzet is, akik főként szombaton szinte erőn felül dolgoztak, hogy ki tudják
elégíteni az igényeket. Büszke vagyok arra, hogy közösen példaértékűen véghez tudtuk vinni
az egészet, amihez Önök is kellettek.
Kedves tesztelést végző tagok!
Engedjék meg, hogy ezúton köszönetemet fejezzem ki annak a sok embernek, akik
a hétvégén aktívan kivették részüket a tesztelésből és önkéntes munkájukkal nagyban segítették
annak megvalósítását. Hálás vagyok az emberséges hozzáállásukért, és türelmükért amit
tanúsítottak. Valamint ki kell emelnem azt a szakmaiságot is, amit nyújtottak, bár ezekről az
értékekről már előre meg voltam győződve, hiszen többüket ismertem. Köszönöm, hogy
hozzájárultak a tesztelés problémamentes megvalósításához községünkben. Köszönöm az
egészségügyi dolgozóknak, név szerint: MUDr. Tichavský Marian, Kollárovič Renáta, Hervay
Kristina, Véghová Judita, Csölle Rita, Horváth Jolana, az adminisztratív munkaerőknek név
szerint: Wiedermann Beáta, Gyurkovics Erika, Pongrácz Izabela, Takács Ildikó, Takács
Mónika, Melegh Margit, Cserge Anikó, a rendőröknek, a katonaság részéről kirendelt
parancsnoknak, az önkéntes tűzoltóknak, a községi hivatal alkalmazottainak, és mindenkinek
aki valamilyen formában kivette a részét a munkából. S annak ellenére, hogy bár néhány
esemény, mint például a tesztek gyors fogyása (cca. 1 órát vártunk a feltöltésre) kissé
megnehezítette a megvalósítás egyes fázisait önhibánkon kívül, sikerült aránylag
gördülékenyen megvalósítani a hétvégi akciót. A csapattal igyekeztünk mindent megtenni
a sikeresség érdekében, ami az erőnkből tellett, talán néha még kicsit többet is.
A szombati nap folyamán a team 729 tesztet csinált, amiből 6 zárult pozitív eredménnyel.
A vasárnapi nap folyamán már sokkal kisebb volt az érdeklődés, ekkor a csapat 129 tesztet
végezett el, amiből 3 lett pozitív. Vagyis összesítve 858 tesztből 9 lett pozitív. Ez azonban nem
tükrözi falunk valóságos állapotát, ugyanis többen más falvakból, városokból itt teszteltették
magukat (bár megjegyzem nálunk ez az arány nem volt olyan magas, mint máshol).
Végül kérnék mindenkit, hogy továbbra is tartsák be a hatályos jogszabályokat és előírásokat,
higiéniai és biztonsági előírásokat.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Mgr. Borbély Gyula, a falu polgármestere

