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Vážení kolegové,
pandemie stále přetrvává, proto doufám, že se vás drží pevné zdraví. Zcela upřímně, situace není
dobrá, nakažených přibývá stejně tak, jako zemřelých na Covid-19, především na katastru města
Mnichovo Hradiště.
Rád bych vás proto informoval o aktivitě našeho krizového štábu ORP Mnichovo Hradiště. Snažíme
se, aby občané Mnichova Hradiště a všech obcí v ORP nemuseli dojíždět na testování a očkování
do Mladé Boleslavi. V Mnichově Hradišti zajistíme očkovací centrum i možnost pravidelného
testování.
Od pondělí 8. března 2021 spouštíme očkování v Kině Mnichovo Hradiště. Město poskytne prostory,
zdravotníci z Klaudiánovy oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi, a.s. budou zajištovat samotné
očkování. Registrace je možná přes centrální registrační systém (vizte leták v příloze). Pro pomoc
s registrací a rezervací termínu funguje centrální linka 1221, krajské linky 800 710 710, 800 124 111.
Nabízíme také možnost převozu z domova na očkování a zpět lidem, kteří nemají nikoho, kdo by jim
s přepravou pomohl. Od Nadačního fondu ŠKODA AUTO nám byl zapůjčen vůz a kolegové z kulturní
organizace města Klub Mnichovo Hradiště jsou připraveni dopravu zajistit. Dopravu je potřeba si
rezervovat 3 dny dopředu na naší krizové lince 326 776 688. Pozor, nejsme schopni zajistit dopravu
pro zcela imobilní osoby. Dorazí od nás člověk s osobním autem, nikoliv sanitkou. Pro zcela imobilní
občany je potřeba dopravu zajistit záchrannou službou.
Během příštího týdne budeme spouštět také testovací místo pro antigenní i PCR testování.
Testování bude zajištovat společnost CITYLAB spol. s.r.o., Rezervace na testování je možná zde:
https://www.citylab.cz/rezervace. V týdnu od 8. do 13. března 2021 se v systému objeví odběrové
místo Mnichovo Hradiště, kde bude možné se rezervovat, nyní se čeká na schválení místa
na Středočeském kraji. Mobilní odběrové místo bude umístěno v Sokolovské ulici mezi sportovní
halou BIOS a ZŠ Sokolovská. Během příštího týdne přineseme ještě upřesňující informace.
Pevně věřím, že nabídka testování a očkování pomůže co nejvíce lidem z Mnichovohradišťska
a povede ke zlepšení současné velmi špatné situace. Aktuální informace jsou vždy k dispozici
na stránkách města https://www.mnhradiste.cz/corona.
Všem Vám přeji pevné zdraví,
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města Mnichovo Hradiště
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