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SPOROČILO ZA JAVNOST 

  

Množično testiranje v Kranju tudi prihodnji teden 
 

Kranj, 24. december 2020 – V Kranju danes poteka drugi dan množičnega testiranja s hitrimi 
testi na okužbo z novim koronavirusom. Odziv je velik, zato bodo s testiranjem na Slovenskem 
trgu nadaljevali tudi po božičnih praznikih. Prostovoljni in brezplačni test bo tako možno 
opraviti v ponedeljek, 28. 12. 2020, med 9. in 17. uro, če interes ljudi ne bo pojenjal, pa v istem 
terminu še v torek in sredo, 29. in 30. decembra 2020. 
 
Testiranja s hitrimi antigenskimi testi v Kranju se je prvi dan po neuradnih podatkih udeležilo 
okoli 350 ljudi, gneča je na Slovenskem trgu, kjer jemljejo vzorce, precejšnja tudi danes. Ker je 
interes ljudi velik, bodo s testiranjem nadaljevali tudi po božičnih praznikih. Udeležiti se ga bo 
mogoče v ponedeljek, 28. 12. 2020, med 9. in 17. uro, v primeru povečanega interesa pa v istem 
terminu še v torek in sredo, 29. in 30. decembra 2020. O tem bomo javnost pravočasno obvestili 
prek komunikacijskih kanalov Mestne občine Kranj (MOK) – s pomočjo medijev, na spletni strani 
MOK in Facebookovi strani MOK. 
  
Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. Posameznik, ki se odloči za tovrstno testiranje, 
mora imeti s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Nujno je 
upoštevanje zaščitnih ukrepov, predvsem varnostne razdalje. 
  
Če ste na testu pozitivni, pojdite domov in se izolirajte. Več navodil o tem je na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Doma kontaktirajte svojega osebnega zdravnika 
in ravnajte v skladu z njegovimi navodili. 
 
Včeraj so sicer po Sloveniji opravili 7.711 hitrih testov, pri čemer je bilo pozitivnih 378 oseb (4,9 
odstotkov). V laboratoriju NLZOH pa so za Gorenjsko opravili 323 testiranj s PCR testi in od tega 
jih je bilo pozitivnih 89 (27,5 odstotkov).  
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