
 

Vážení spoluobčania, 

         určite všetci vnímate situáciu, ktorá sa deje vo svete, na Slovensku a tým aj v našej obci. 

Epidémia šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sa nezadržateľne rozširuje a je len na nás 

všetkých, ako sa k boju proti tejto nákaze postavíme. 

     Úrad vlády Slovenskej republiky pre štátne nemocnice vyhlásil dňom 16.marca 2020 od 6.00 hod. 

núdzový stav podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Je to preventívne rozhodnutie a zatvárajú sa 

maloobchodné prevádzky okrem predajní potravín, drogérie, lekární, trafík, čerpacích staníc, pôšt, novín 

a tlačovín, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivami pre zvieratá.  

     Na Slovensku evidujeme k 15.3.2020  61 prípadov nakazených pacientov.  

     S účinnosťou od 16.3.2020 od 6,00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti 

v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením okrem prevádzok s výdajným 

okienkom alebo nákupu pokrmov bez vstupu do prevádzky. 

     Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6,00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí 

zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to 

na dobu 14 dní.  

     V prvom rade Vás všetkých spoluobčanov chcem poprosiť a apelovať na Vás všetkých, aby každý 

občan našej obce prijal silnú zodpovednosť hlavne k zvýšenej osobnej hygiene, k používaniu ochranných 

rúšok a k hygienickým opatreniam v bezprostrednom, alebo sekundárnom styku s verejnosťou. 

Je veľmi dôležité v čo najväčšej miere obmedziť  stretávanie sa občanov na verejnosti, ak je to potrebné, 

tak len v nevyhnutných prípadoch.  Takisto je dôležité obmedziť stýkanie a  spoločné stretnutia detí 

počas výluky vyučovacieho procesu na školách a školských zariadeniach. Vyskytujú sa prípady, že deti 

chcú ísť na ihrisko, cintorín a vďaka voľnému času sa viac socializujú. Prosím rodičov, aby zvýšili kontrolu 

svojich detí, vysvetlili im výnimočnosť tejto situácie a snažili sa tráviť čo najviac času s nimi doma. 

Odporúčame vychádzanie z domov len na krátke prechádzky. 

     Snažíme sa zabezpečiť ochranné rúška, objednali sme ich, od pondelka by sa malo začať s ich šitím. 

Kto má záujem o dodanie nech sa telefonicky alebo mailom obráti na obecný úrad s nahlásením počtu. 

     Ak má niekto problém – najmä starší ľudia – s nakupovaním, nech sa obráti na obecný úrad. 

     Na obecnom úrade, na pošte, v predajniach potravín budú k dispozícii žiadosti o OČR pre sociálnu 

poisťovňu.  

     Obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený, stránky budú vybavované len telefonicky, prípadne e-

mailovou poštou. 

     V prípade pohrebného obradu je možné zúčastniť sa pietneho aktu len najbližším rodinným 

príslušníkom. 

     Prosíme občanov, aby do predajní potravín, na poštu a do autobusov vchádzali s ochrannými rúškami 

alebo šatkami na tvári. 

     Vážení spoluobčania, takúto mimoriadnu situáciu všetci zažívame po prvý raz. Každý musí začať od 

seba a svojím zodpovedným prístupom ochránime seba, svoju rodinu, ostatnú verejnosť a tým 

spomalíme rozšírenie tejto nákazy v našej spoločnosti. Dokážme, že zvíťazíme. 

     

                                                                                                      Anna Kratochvílová 

                                                                                                          Starostka obce  

 


