OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 25.01.2021
Belušské testovanie odhalilo päť pozitívnych vzoriek. Po víkendovom testovaní obec
mení obmedzenia.
Obec Beluša zorganizovala cez víkend 23.1. a 24.1.2021 už piate kolo testovania Covid-19
v obci. Pre celoplošný skríning vytvorila štyri odberové miesta - v telocvični pri Základnej
škole Beluša, v Kultúrnom dome Beluša, v bývalej školskej jedálni a počas soboty bolo pre
občanov miestnej časti Hloža vytvorené miesto v Kultúrnom dome Hloža, v nedeľu pre
miestnu časť Podhorie fungoval odberný tím v Kultúrnom dome Podhorie.
Obec zabezpečila okrem iných vecí aj
distribúciu certifikátov, resp. potvrdení
o vykonaní testu. „Testovanie sa nieslo
v pokojnom duchu, bez problémov, či
čakania v radoch. Som rád, že sa ho
zúčastnilo viac ako 3 000 občanov.
Ďakujem za ochotu a prístup všetkých
členov
štyroch
odberových
tímov
a samozrejme občanom za prejavenú
zodpovednosť. Dúfam, že výborné
výsledky testovania pomôžu k zlepšeniu
situácie v obci,“ opisuje belušské
testovanie Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.
Z 3 004 testovaných bolo len 5 pozitívnych vzoriek (miera pozitivity 0,17%), z toho 2 533
boli Belušania, medzi ktorými boli 3 pozitívni. Z obcí a miest mimo okresu Púchov sa prišlo
do Beluše otestovať 352 občanov (2 pozitívni). V rámci púchovského okresu mala obec
Beluša druhú najvyššiu účasť (pozn. Púchov 5 869 otestovaných) a z pohľadu percenta
pozitivity bola Beluša šiestou samosprávou s najnižším percentom pozitivity z 21 samospráv
v okrese.
Po víkendovom testovaní obec mení od 25.01.2021 prijaté obmedzenia. Od 27.01.2021 bude
pre verejnosť otvorený obecný úrad podľa bežných stránkových hodín. Pri vstupe do budovy
OcÚ sa klient bude musieť preukázať negatívnym výsledkom z antigénového alebo RT-PCR
testu, prípadne potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie starším ako 90
dní). Upozorňujeme občanov, že v piatok 29.01.2021 bude výnimočne otvorený OcÚ v Beluši
pre občanov v čase 07.30 – 11.00.
Od tohto týždňa sa otvára aj Zberný dvor v novom prevádzkovom čase (utorok 8.00-15.00,
streda 8.00-18.00, sobota 8.00-15.00).
Každú stredu bude čitateľom od 27.01.2021 k dispozícii aj obecná knižnica (9.00-17.00).
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V Materskej škole Beluša (elokovanom pracovisku Hloža) pokračuje od 25.01.2021 výučba
v dvoch triedach pre zhruba tri desiatky detí rodičov z kritickej infraštruktúry alebo pre tých,
ktorí nemôžu pracovať z domu.
Proces výučby v Základnej škole Beluša (I. a II. stupeň) prebieha naďalej dištančným
spôsobom vzdelávania. Na základe zisteného záujmu rodičov detí fungujú od 25.01.2021 dve
triedy Školského klubu detí pri Základnej škole Beluša.
Situácia v školskom a predškolskom zariadení sa môže zmeniť po zverejnení výsledkov
celoplošného skríningu, podľa ktorých budú vytypované lepšie a horšie okresy. Je preto
potrebné sledovať oficiálne komunikačné kanály obce Beluša.
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