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

Počas vianočných sviatkov na magistráte otestovali
takmer 1500 Košičanov

Mesto Košice vnímalo v predvianočnom čase zvýšený záujem verejnosti o testovanie. Na
magistráte preto zriadilo odberné miesto pre antigénové testovanie na prítomnosť vírusu Covid-19.
Zdravotnícke tímy poskytla Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. V dňoch 24. a 25.
decembra záujemcov testovali dva odberné tímy, 26. decembra ich posilnil tretí. Dokopy bolo
otestovaných 1447 Košičanov, testy odhalili 195 pozitívnych, ktorí by sa inak stretli so svojimi
blízkymi. S testovaním mesto pokračovalo aj v závere roka 30. a 31. decembra. Odberné tímy
tentoraz poskytol Červený kríž.

V Košiciach pribudlo 400 nových cyklostojanov

Medzi Košičanmi je mnoho cyklistov a mesto sa ich snaží v tomto ekologickom spôsobe dopravy
podporovať. V uliciach preto nechalo osadiť 400 nových cyklostojanov, a to v blízkosti škôl,
obchodných centier, verejných športovísk, úradov v meste a pri centrách voľného času. Práve v
týchto lokalitách Košičania často zamykali bicykle o dopravné značky či ploty. Už na jar budúceho
roka pribudnú v Košiciach štyri moderné cykloprístrešky v mestských častiach Staré Mesto a
Košice-Západ. Prístrešky so stojanmi na bicykle vyrastú na spevnených plochách pri Základnej
škole Trebišovská, pri Mestskej krytej plavárni, pri autobusovej stanici a pri budove Magistrátu mesta
Košice

Počas silvestrovskej noci bude v uliciach zvýšený počet
policajných hliadok

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky mesto Košice, rovnako ako iné samosprávy, zrušilo silvestrovský program v celom
rozsahu. Ušetrené finančné prostriedky mesto využilo napríklad aj na zriadenie odberových miest
pre antigénové testy priamo na Magistráte mesta Košice. Počas silvestrovskej noci bude v uliciach
mesta zvýšený počet policajných hliadok, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku
a bezpečnosť v uliciach. Mesto Košice apeluje na občanov, aby boli vzhľadom na súčasnú situáciu
zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči ľuďom vo svojom okolí a vyhli sa používaniu zábavnej
pyrotechniky. Tým sa zníži riziko poranení súvisiacich s jej nesprávnym používaním a ešte väčšej
vyťaženosti zdravotníkov.

Čo nás čaká
Mesto Košice pripravuje dobrovoľné plošné testovanie

Vedenie mesta reaguje na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku a v dňoch 8. až 11.
januára chystá v Košiciach dobrovoľné celoplošné testovanie. Primátor mesta Košice Jaroslav
Polaček požiadal premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča o 100 000 testov a premiér prisľúbil,
že tento projekt podporí. O zámere primátor informoval aj ministra školstva Branislava Gröhlinga a
ministra financií Eduarda Hegera

Magistrát mesta Košice | Trieda SNP 48/A
kontakt: Mgr. Vladimír Fabian, PhD. | +421 915 136 210

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.

