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Do obcí a miest v Košickom kraji vyrazil očkovací autobus spoločnosti ARRIVA 
 

Michalovce, 7. júna 2021 - Zdravotníci budú podávať vakcíny seniorom, ktorí doposiaľ na vakcínu čakali, nevedeli sa 

dostať do očkovacích centier alebo sa sami na očkovanie zaregistrovať. 

 

Košický samosprávny kraj zvyšuje tempo očkovania prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. V pondelok 7. júna 

vyrazil do obcí a miest krajský očkovací autobus. Kým minulý týždeň zaočkovali zdravotníci vďaka mobilnej očkovacej 

službe 2 105 ľudí z 31 obcí, počas aktuálneho týždňa navštívia až 70 obcí. „Vďaka očkovaciemu autobusu budeme vedieť 

za kratší čas zaočkovať viac ľudí, prevažne seniorov, ktorí doposiaľ na vakcínu čakali, nevedeli sa dostať do očkovacích 

centier alebo sa sami zaregistrovať na očkovanie. Naša ambulancia na kolesách má kompletné materiálno-technické 

vybavenie, ktoré zdravotníci potrebujú k očkovaniu. Jej výhodou je, že keď príde na konkrétne miesto, zdravotníci môžu 

začať okamžite očkovať. Vďaka nej tak dostaneme vakcíny bližšie k ľuďom, najmä k najzraniteľnejšej skupine, seniorom. 

Už počas prvého týždňa chceme v tomto očkovacom autobuse podať vakcínu približne 900 seniorom,“ informoval 

predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

 

Župa na tento účel využila jeden z autobusov od zmluvného autobusového dopravcu, spoločnosti ARRIVA Michalovce. 

„Radi sme podporili myšlienku a iniciatívu predsedu Košického samosprávneho kraja. Kolegovia zo servisu zrealizovali 

náročnú prestavbu autobusu za krátky čas – osadili lôžkovú časť, mobilné umývadlo, pracovisko s počítačom 

na evidenciu údajov vrátane wifi pripojenia, vykonali sa čalúnnické práce a samozrejmosťou sú aj dávkovače 

s dezinfekciou. Teší nás, že vďaka spoločnému projektu - očkovaciemu autobusu - bude očkovanie dostupné v rôznych 

častiach kraja a všetci obyvatelia sa tak budú môcť dať čo najskôr zaočkovať. ARRIVA je pripravená podporiť 

celoslovenské očkovanie obyvateľov a zabezpečiť v spolupráci s objednávateľmi očkovacie autobusy aj v ďalších 

regiónoch, kde zabezpečuje verejnú autobusovú dopravu,“ povedal Gejza Sačko, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA 

Michalovce. 

 

Plné znenie tlačovej správy nájdete na Do obcí a miest v Košickom kraji vyrazil očkovací autobus - VUCKE 

 
ARRIVA na Slovensku a vo svete 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 
republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na 
Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností,  servisná spoločnosť a 
centrála.  

Tlačová správa 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/do-obci-miest-kosickom-kraji-vyrazil-ockovaci-autobus.html
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ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a 
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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