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Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

Tárgy:
Felkérés lakossági tájékoztatás elősegítésére a H-UNCOVER programban

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
Mint ahogy az az Ön számára már ismeretes, a Semmelweis Egyetem vezetésével, országos szűrőprogramot (HUNCOVER) indított Magyarország négy orvosképző egyeteme a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködésben.
A 2020. május 1-én indult, két héten át tartó reprezentatív vizsgálat célja, hogy pontosan feltérképezzük
Magyarország átfertőzöttségét az újtípusú koronavírussal, ami elengedhetetlen a tudományos kutatások
megalapozása és a járvány sikeres leküzdése érdekében. A vizsgálat ETT TUKEB által kiadott engedélyének
ügyiratszáma: IV. / 4060 – 3 / 2020 / EKU.
A Semmelweis Egyetem szakemberei az elkövetkező két hétben a fővárosban és az ország 6 megyéjének
közel 160 településén, mintegy 7000 ember szűrését végzik el. Nagyon köszönjük, hogy a mintavételi
helyszín szervezésével, biztosításával Ön is hozzájárult a munkánkhoz, ezáltal a szűrőprogram sikeréhez.
Az Önök településén a mintavételi időszakok a csatolt táblázat szerint alakulnak. Fontos, hogy minden önkéntes
résztvevőnek csak az egyik szűrési időpontra kell eljönnie, a második napra azokat hívjuk, akiknek az első nap nem
volt alkalmas.

Minden egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben!
Minden egyes résztvevő felelőssé vált 500-1000 honfitársa képviseletéért!
A szűrési programba bevont lakosokat a KSH reprezentatív mintavétellel választotta ki, és az önkéntes részvételi
lehetőségről levélben, telefonon egyaránt értesíti. A szűrőprogram sikerének alapfeltétele, hogy a vizsgálatra
meghívót kapott lakosok minél nagyobb számban megjelenjenek a szűrőállomásokon, vagy otthonukban fogadják
mintavételező csapatainkat. Minden, a szűrésen részt vevő állampolgár nemcsak saját maga és közvetlen környezete
biztonságához járul hozzá, hanem további 500-1000 honfitársát is képviseli a reprezentatív mintán belül, ezáltal
elősegíti a járvány megfékezését Magyarországon. A szűrés minden résztvevő számára ingyenes, biztonságos és
fájdalommentes.
Ezúton tisztelettel kérjük, hogy Ön és munkatársai saját településükön belül legyenek segítségünkre a helyi
lakosság informálásában és a vizsgálaton való megjelenés ösztönzésében.
A lakossági tájékoztatás elősegítése érdekében, a jelen levélhez csatolt anyagban összefoglaltuk a legfontosabb
üzeneteket, de munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre további kérdések esetén a 06 80 808 200 ingyenesen
hívható Zöld számon is.
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