
KOMUNIKAT BURMISTRZA LIPIAN 

z dnia 4 lutego 2021 roku 

 

w sprawie bezpłatnych badań metodą molekularną  

po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2  

oraz weryfikację aktywności tego zakażenia dla mieszkańców Gminy Lipiany 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

Zapraszam na dobrowolne, bezpłatne badania metodą molekularną po kontakcie z wirusem 

SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego 

zakażenia, które zostaną przeprowadzone w dniach: 

w dniu 20.02.2021 r. (sobota) od godz. 8:00 na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Lipianach przy Placu im. Huberta Dzikowskiego 1. 

w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) od godz. 17:00 na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lipianach przy Placu Huberta Dzikowskiego 1 (dla osób wskazanych przez 

prowadzących badania celem pobrania wymazu z nosogardzieli – aby zidentyfikować osoby 

aktywnie zakażone w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo). 

 

Badania będą przeprowadzone w ramach projektu pn. Zachodniopomorski Program 

Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 – 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 

Kto może wziąć udział w badaniu?: 

1. Kobiety w wieku od 18-59 lat (decyduje rok urodzenia), 

2. Mężczyźni w wieku od 18-64 lat (decyduje rok urodzenia),  

którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju  

i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu – czy też 

przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu. 

Co zrobić, aby wziąć udział w badaniu? 

Do 15 lutego br. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00: 

1. stawić się w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 

10 i podać dane tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego. 

2. telefonicznie podać dane tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer 

telefonu kontaktowego pod numer telefonu 790 205 058 

3. mailowo przesłać dane tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego pod adres promocja@lipiany.pl 

 

mailto:promocja@lipiany.pl


Jednocześnie informuję, że w związku z możliwością wzięcia udziału w projekcie pn. . 

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-

CoV-2 i choroby COVID-19 pozyskane od Państwa dane przez Urząd Miejski w Lipianach 

zostaną przekazane do SPWSZ w Szczecinie. 

Uwagi: 

1. Gmina Lipiany uzyskała limit na przeprowadzenie badań i po wyczerpaniu limitu zapisy 

nie będą przyjmowane. 

2. Zapisy na badania będą prowadzone do dnia 15.02.2021r. do godz. 14:00 

3. Informacja o godzinach przeprowadzenia badań zostanie ogłoszona po zamknięciu listy 

zgłoszeń, tj. 16.02.2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipianach 

www.lipiany.pl  

4. Po zgłoszeniu się na badania niezbędne będzie wypełnienie niżej podanych 

dokumentów: 

karta włączenia do projektu, karta wywiadu, oświadczenie uczestnika projektu. 

Materiały dot. projektu  

• Informacja o projekcie 

• Interpretacja wyników 

• karta włączenia do projektu, karta wywiadu, oświadczenie uczestnika projektu. 

 

http://www.lipiany.pl/

