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KEDVES KOZÁRMISLENYIEK!

#Vigyázzunk egymásra! #Maradjunk otthon!

ADATLAP - ITT VÁGJA LE!

#Vigyázzunk egymásra! #Maradjunk otthon!
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érintése elkerülhetetlen, akkor kézmosás vagy kézfertőtlenítés szükséges. A maszk levétele során csak a hátulsó madzagjait, vagy a
fül mögé helyezhető gumipántot szabad megfogni, kerülve az elülső rész érintését. Levételt követően az egyszer használatos maszkot
(az adatlap sokszorosítható, vagy letölthető: www. kozarmisleny. hu)
azonnal ki kell dobni a kukába. Mosható, többször használható maszkok esetén egy tasakba tegyük, majd fertőtlenítés és mosás után
újra használható. A maszk levételét követően kézmosás szükséges.
Név.:.
........................................................................................................................
Kozármisleny
az első város Magyarországon, ahol megszervezzük a lakosságSzül.idő:�����������������������������������������������������������������
részére a koronavírus egészségügyi szűrést,
a COVID-19 tesztelést a lakosság részére. A szűrés önkéntes és nem ingyenes, de az önkormányzat jelentős költséget vállal át
Foglalkozás:............................................................ Mobil telefonszám., vagy E-mail:.�����������������������������������������������������������������������������
annak érdekében, hogy minél többen kérhessék ezt a vizsgálatot.
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A fenti tájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálatra önként jelentkezem. A kérdéseimet feltehettem, azokra érthető és kimerítő választ kaptam.
KÉREMalapján
aki teheti,
maradjon
otthon,
mert
semmi sem
segíti
úgy a járvány
lassítását, mint a lehetséges emberi érintkezések minimumMindezek
kérem
az IgM/IgG
vizsgálat
elvégzését,
majd
az eredmény
közlését

ra csökkentése. Továbbra is tartsák be Magyarország Kormánya által létrehozott Operatív Törzs ajánlásait, iránymutatásait! Kérem,
Dátum:.
.............................................................
................................................
mutassuk
meg, hogy mire képes egy igazán erős kozármislenyi közösség, mert csak együtt vészelhetjük
át azt, ami ránk vár.
Aláírás
A teszt eredménye:
Időpont:
Intézkedés:

#Vigyázzunk egymásra! #Maradjunk otthon!

Mert jó kozármislenyinek lenni! Mindenki kozármislenyi akar lenni!

dr. Biró Károly
polgármester

Személyes adataim vizsgálattal kapcsolatos adatkezeléséhez aláírásommal hozzájárulok. A városi honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem, azzal egyetértek.
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(az adatlap sokszorosítható, vagy letölthető: www. kozarmisleny. hu)

Név.:......................................................................................................................... Szül.idő:�����������������������������������������������������������������
Foglalkozás:............................................................ Mobil telefonszám., vagy E-mail:.�����������������������������������������������������������������������������
A fenti tájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálatra önként jelentkezem. A kérdéseimet feltehettem, azokra érthető és kimerítő választ kaptam.
Mindezek alapján kérem az IgM/IgG vizsgálat elvégzését, majd az eredmény közlését

Dátum:..............................................................
A teszt eredménye:

Időpont:

Intézkedés:

................................................
Aláírás

Személyes adataim vizsgálattal kapcsolatos adatkezeléséhez aláírásommal hozzájárulok. A városi honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem, azzal egyetértek.

