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

Košické školy sa otvoria najskôr v marci

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ),
Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od pondelka 8. februára 2021
až do odvolania neobnovuje prevádzka základných a ani materských škôl v našom meste.
Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a ich okolí a zvyšujúci sa podiel
britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb, ktorý v súčasnosti dosahuje 80 percent.
V prevádzke však tak ako doteraz zostávajú materské školy, celodenné školské kluby detí na I.
stupni ZŠ a školské jedálne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Situácia v Košiciach je mimoriadne vážna, testovanie
pokračuje na 65 miestach

V Košiciach sa výrazne zvýšil počet prípadov pozitívnych osôb, ktoré ochoreli na britskú mutáciu
nového koronavírusu. Podľa infektológa a člena Permanentného krízového štábu SR Pavla Jarčušku
zvyšuje britská mutácia úmrtnosť o 36 percent a je o 70 percent nákazlivejšia. Zároveň sa prejavuje
horším priebehom ochorenia a zvýšenou úmrtnosťou nielen u starších ľudí. V Košiciach je podiel
novej mutácie jeden z najvyšších na Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa v piatok v
Košiciach začalo ďalšie kolo testovania. Záujemcom o testovanie je k dispozícii 91 odberných tímov
na 65 odberných miestach. Všetky pozitívne vzorky budú prešetrené aj PCR testami a detekované
na britskú mutáciu. Aktuálne informácie budú priebežne aktualizované na stránke korona.kosice.sk.

Domáce rezidencie podporia 42 projektov

Mesto Košice v spolupráci s Creative Industry vyhlásilo koncom roka projekt Domáce rezidencie,
ktorého cieľom je podporiť umelcov, výskumníkov a zamestnancov kultúrnych a kreatívnych
odvetví. Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu, ktorej čelíme v roku
2020, no zároveň zapadá do dlhodobej vízie organizácie Creative Industry Košice o udržateľnej
podpore kultúry. Trvanie domácej rezidencie je spravidla dva mesiace. Výsledkom môžu byť
umelecké diela, ale tiež biznis plány, komunikačné stratégie, nové produkty alebo služby,
kurátorské projekty či kultúrny výskum.

Rodiny z projektu Housing First dostali krabice plné
prekvapení

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila krabice plné prekvapení. Putovali desiatim rodinám,
ktoré práve v rámci projektu Housing First získali vlastný domov. Sociálne byty im do dlhodobého
nájmu poskytlo mesto Košice. Každá krabica zodpovedala vekovej skladbe konkrétnej rodiny.
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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.

