Verejno-prospešné informácie.
1.) Samospráva obce Lúčka týmto ponúka možnosť predovšetkým starším a osamelým
občanom, ktorí nemajú dostatočné znalosti informačných technológií alebo z dôvodu, že
nemajú prístup k internetu, registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID – 19.
Momentálne sa môžu prihlásiť občania , ktorých vek je viac ako 50 rokov. Na úradnej tabuli
budú vyvesené informácie o tom, aká veková kategória, poprípade uprednostnené skupiny
ľudí sa môžu na očkovanie prihlásiť. Tieto informácie budeme aktualizovať. Obec bude
nápomocná pri registrácií na očkovanie , ale termín očkovania a druh očkovacej vakcíny
ovplyvniť nevieme.
2.) Samospráva obce Lúčka nakúpila tri kusy impulzné oxymetre. Oxymeter slúži na
meranie koncentrácie kyslíka v krvi. V prípade, že niekto bude pozitívne testovaný, alebo
bude mať príznaky ochorenia COVID – 19, obec týmto občanom bezplatne zapožičia
oxymeter . V prípade , ak niekto má záujem o registráciu na očkovanie, záujem o zapožičanie
oxymetra alebo v prípade akýchkoľvek dotazov, s dôverou sa obráťte na starostu obce na
telefónnom čísle: 058/7979121 alebo na mobilnom tel. čísle 0905 893 799.

S pozdravom a veľa zdravia praje

Szabó Jozef
starosta obce

Közérdekű információk
1.) Lucska Község Önkormányzata segítséget kínál a COVID – 19 ellenes oltásra való
bejelentkezésben mindenkinek, főleg minden egyedül élő lakosnak, akik nem jártasak
a számítástechnikai eszközök használatában vagy nincs internethozzáférésük. Jelenleg az 50
év feletti korcsoportra vonatkozik a bejelentkezés lehetősége. A község hirdetőtábláján
rendszeresen közzétesszük az arra vonatkozó információkat, milyen korcsoportnak, vagy
előnyben részesített csoportnak van lehetősége jelentkezni az oltásra és ezeket az
információkat frissíteni fogjuk. A Községi Hivatal segítőkész lesz az oltásra történő
regisztrációkor, de az oltás időpontját és az oltóanyag típusát nem tudjuk befolyásolni.
2.) Lucska Község Önkormányzata három darab véroxigénszint mérésére szolgáló
pulzoximétert vásárolt. Abban az esetben, ha valamelyik lakosnak pozitív lenne
a teszteredménye, vagy a COVID – 19 tüneteit észlelné, a község díjmentesen kölcsönöz
oximétert.
Ha valaki szeretne az oltásra jelentkezni, vagy oximétert kölcsönözni, esetleg bármilyen
egyéb kérdése van, forduljon bizalommal a község polgármesteréhez a 058/7979121
telefonszámon vagy a 0905 893 799 mobiltelefon számon.

Üdvözlettel és jó egészséget kíván

Szabó József
A község polgármestere

