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Minister Krajniak mapuje testovanie v troch okresných mestách
a ich okolí
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navštívi v rámci celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19 odberné miesta v okresoch Prievidza, Bánovce nad
Bebravou a Trenčín. Nevynechá ani zariadenia sociálnych služieb, v ktorých testovanie prebieha paralelne s celoslovenskou akciou.
 
Testovanie na všetkých miestach, ktoré počas svojej pracovnej cesty šéf rezortu práce zatiaľ navštívil, prebiehalo bez problémov a plynule. „Zatiaľ sme mapovali situáciu v
okrese Prievidza. Boli sme sa pozrieť na niektorých odberných miestach vo Valaskej Belej, Kostolnej Vsi aj v samotnom okresnom meste. Ľudia sa správajú veľmi pokojne a
disciplinovane. Pochvaľujú si prístup ozbrojených síl, polície, dobrovoľníkov, ale aj zdravotníkov, ktorí ohľaduplne a rýchlo vykonávajú tie odbery. Chcem sa všetkým ľuďom a
členom odberových tímov poďakovať. Viem, že začiatok akcie sprevádzali menšie problémy spojené s personálnym a materiálnym zabezpečením. Je to pochopiteľné, ide o
najväčšiu operáciu, akú naše Slovensko počas svojej éry samostatnosti zažilo. Verím však armáde, polícii, zdravotníkom, dobrovoľníkom, ale aj starostom a primátorom, že
urobia všetko pre to, aby testovanie prebehlo čo najhladšie.“ 

Minister Krajniak v teréne nevynechal ani zariadenia sociálnych služieb, kde testovanie klientov prebieha individuálne, ale paralelne s celoslovenskou akciou. „Navštívil som
zariadenie sociálnych služieb DOMINO. Samozrejme, do vnútra som nešiel, pretože je zákaz návštev. Pani riaditeľka ma však informovala, že testovanie klientov prebieha bez
problémov a tak, ako má.“ 

Pracovná cesta šéfa rezortu práce pokračovala v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. V tejto dedine býva aj riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti
MPSVR SR Ján Hudák, ktorý počas testovania podáva pomocnú ruku starostke obce. Minister Krajniak plánuje navštíviť aj dediny Kšinná, Malé Hoste, Veľké Chlievany,
rovnako mesto Bánovce nad Bebravou, ale aj okres Trenčín, kde rovnako ako v okrese Prievidza navštívi odberné miesta a zariadenia sociálnych služieb. „Považujem za
úspech tejto akcie každého pozitívne testovaného človeka, ktorého stiahneme z obehu a zostane v 10 dňovej karanténe. Týmto nielen ochránime množstvo ďalších ľudí, ale
tiež odbremeníme nemocnice a zdravotnícke zariadenia, kde tá situácia začína byť vážna.“ 

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 bude prebiehať v sobotu a v nedeľu do 22.00. „Odporúčam ľuďom sledovať stránku somvrade.sk, kde si vedia pozrieť aktuálnu
situáciu ohľadom čakania na jednotlivých odberných miestach. Na základe toho si potom môžu zvoliť, kam sa pôjdu otestovať. Je dôležité, aby sa počty ľudí rozložili
rovnomerne“, uzavrel minister Milan Krajniak.
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