Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejších udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte.

V Košiciach sa začína štvordňové dobrovoľné testovanie

Mesto Košice zorganizovalo od piatku 8. januára do pondelka 11. januára bezplatné celomestské
testovanie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a snaha odľahčiť enormný
nápor na košické nemocnice a zdravotníkov. Testovanie je určené primárne pracujúcim ľuďom,
živnostníkom, malým a stredným podnikateľom, ľuďom v prvej línii a zamestnancom v kritickej
infraštruktúre spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Očakáva sa aj záujem ľudí, ktorí sa starajú o
seniorov či zdravotne postihnutých ľudí a chcú mať istotu, že nikoho nenakazia. Verejnosti bude k
dispozícii 66 odberných miest a 103 odberných tímov.

Vedenie mesta Košice podporilo Trojkráľovú kvapku krvi

Darovanie krvi pomáha denne zachraňovať životy. Zásoby najvzácnejšej tekutiny však počas
vážnej pandemickej situácie spôsobenej vírusom Covid-19 klesajú. O to dôležitejšie je darovať
krv aj v týchto časoch a ešte intenzívnejšie podporovať darcovstvo krvi. Pracovisko na Triede
SNP v Košiciach navštívili vo štvrtok za týmto účelom primátor mesta Košice Jaroslav Polaček,
viceprimátorka Lucia Gurbáľová a viacerí zamestnanci magistrátu. V súvislosti so zhoršujúcou
sa epidemiologickou situáciou pristúpila Národná transfúzna služba SR na všetkých svojich
odberových pracoviskách na území Slovenskej republiky k opätovnému zavedeniu povinnosti
objednania sa na darovanie krvi na presný čas.

Magistrát mesta Košice je pre verejnosť uzavretý až do
odvolania

Z dôvodu kritickej pandemickej situácie v meste Košice a na celom Slovensku je budova magistrátu
od 4. 1. 2021 až do odvolania pre verejnosť úplne uzavretá. Komunikácia s úradom je vedená
výhradne elektronickou formou. Podrobnosti verejnosť nájde na stránke korona.kosice.sk.

Modernizácia Slaneckej cesty si cez víkendy vyžaduje
dopravné obmedzenia

Ešte v tomto roku sa má začať vyše 20-miliónová „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552
– Slanecká cesta,“ ktorú bude mesto Košice realizovať z eurofondov. Okrem samotnej výstavby
štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek sa
na Slaneckej ceste zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú
sa informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový cyklochodník. Pred
začiatkom stavebných prác sa bude musieť v čase vegetačného pokoja vykonať výrub stromov
umiestnených v koridore plánovaného rozšírenia Slaneckej cesty. Uzávierka tejto dôležitej dopravnej
tepny sa uskutoční len počas víkendov a na etapy tak, že aspoň dve tretiny Slaneckej cesty sa
budú môcť využívať v štandardnom režime. Prevádzku MHD na celom sídlisku Nad jazerom budú
od 9. januára až 28. marca počas víkendov v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. v plnom rozsahu
zabezpečovať autobusy.

ZOO Košice je pre výskyt vtáčej chrípky zatvorená

Košická zoologická záhrada je od piatku pre verejnosť zatvorená až do odvolania. Rozhodla o tom
Štátna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov pitvy dvoch kačíc pižmových, u
ktorých Národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo vtáčiu chrípku.

Historickej radnici požehnal arcibiskup Bernard Bober

Otec arcibiskup okrem tradičného trojkráľového požehnania Historickej radnice požehnal aj mestu
Košice a všetkým, ktorí v ňom žijú. Predniesol prosby za pokoj a zdravie Košičanov, za úspešné
zvládnutie pandémia a návrat života do starých koľají.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu o novinky primátora
mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania tohto newslettera môžete kedykoľvek
jednoducho odhlásiť.

