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SPOROČILO ZA JAVNOST 

  

Znani lokaciji za ponedeljkovo hitro testiranje občanov 
 

Kranj, 30. januar 2021 –  Ker bo ponedeljek testiranje s hitrimi testi na okužbo z novim 
koronavirusom v avli Mestne občine Kranj namenjeno izključno zaposlenim v vrtcih in šolah, 
bo množično testiranje občanov možno na dveh drugih lokacijah, dopoldne v Domu Janeza 
Filipiča v Naklem, zgodaj popoldne v Domu krajanov v Šenčurju. 
 

Pouk v prvi triadi in varstvo v vrtcih se bo po odločitvi Vlade RS v gorenjski regiji in še nekaterih 
drugih regijah z ugodnejšim epidemiološkim stanjem nadaljeval tudi prihodnji teden, zato bo v 
ponedeljek v avli Mestne občine Kranj (MOK) znova potekalo množično testiranje zaposlenih v 
šolah in vrtcih. Kljub temu se bodo v ponedeljek lahko testirali tudi občanke in občani, le da na 
nadomestnih lokacijah: 
 

 od 9. do 12. ure v Domu Janeza Filipiča v Naklem (Kranjska cesta 1, Naklo) 

 od 12.30 do 15. ure v Domu krajanov v Šenčurju (Kranjska cesta 2 Šenčur). 
 
Vse ostale dni – v torek, sredo in petek – bo brezplačno testiranje prebivalstva s hitrimi testi 
znova potekalo v avli MOK med 9. in 13. uro, razen v četrtek, ko bodo testiranje v istem terminu 
(med 9. in 13. uro) izvajali v stari lekarni v Cerkljah. 
  

Hitri testi ustrezni 
V Zdravstvenem domu Kranj, ki izvaja množično testiranje, so se odzvali tudi na včerajšnje 
poročanje o odpoklicu hitrih antigenskih testov, ki jih je dobavilo podjetje Majbert Pharm. 
Težava naj bi bile kontrole materiala, torej tiste, s katerimi se preverja, če test pravilno deluje.  
Kakor so poudarili v ZD Kranj, so z omenjenim podjetjem naredili vse, da lahko potrdijo 
ustreznost hitrih antigenskih testov, saj so prejeli nove, ustrezne kontrole. 
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