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Τα rapid test θα πραγματοποιηθούν σε πεζή
ανοιχτή δειγματοληψία
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Συνεχίζονται οι δωρεάν έλεγχοι ανίχνευσης κορωνοϊού που
απευθύνονται προς όλους τους πολίτες και διοργανώνονται από τον
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
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Η πρωτοβουλία του δήμου γίνεται στο πλαίσιο της εθνικής
προσπάθειας για την ανάσχεση της πανδημίας και αφορά σε ελέγχους
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). Προηγήθηκαν ήδη 506
έλεγχοι σε Πυλαία, Χορτιάτη, Φίλυρο, Ασβεστοχώρι - Εξοχή και
Πανόραμα, όπου προσήλθαν και εξετάσθηκαν μέχρι στιγμής
περισσότεροι από 89.280 συμπολίτες μας.
Να σημειωθεί ότι τα rapid test θα πραγματοποιηθούν σε πεζή ανοιχτή
δειγματοληψία.
Συγκεκριμένα τα rapid test θα πραγματοποιηθούν στις δημοτικές
κοινότητες ως εξής:
-Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και Τρίτη 24 Ιανουαρίου, στην Πυλαία, στο
Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, Πολυτεχνείου 20

-Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, στο Ασβεστοχώρι,  πίσω από το  ΚΑΠΗ
Ασβεστοχωρίου, Ευζώνων 1
-Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στο Φίλυρο, στο κτίριο της πρώην Κοινότητας
(στον χώρο της Κίνη
Scheduled Content (https://www.voria.gr/admin/content/scheduled)
σης Πολιτών), Δ/νση: 25 Μαρτίου 10, δίπλα από το ταχυδρομείο
-Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στο Πανόραμα, έμπροσθεν ΚΑΠΗ
Πανοράματος
Οι έλεγχοι θα γίνονται από τις 09.00 το πρωί έως τις 3.00 το μεσημέρι
και όπως προαναφέρθηκε σε πολίτες που θα προσέρχονται πεζοί.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας
(π.χ. ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κτλ) και να γνωρίζουν τον
ΑΜΚΑ τους.
Η βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19
εκδίδεται από το https://bit.ly/2X8fOYB  με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.
Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού
αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος
έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
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