
Oznam do rozhlasu 6.4.2020 
 

Vážení občania,  
 
 V zmysle nariadení Ústredného krízového štábu  a  Úradu verejného zdravot-
níctva z 24.3.2020  Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledovných opat-
rení: 
 

- Žiadame Vás o dôrazné dodržiavanie Nariadenia obce zo dňa 16.3.2020 
- Od 24.3.2020 platí  povinnosť nosiť rúško, či inú ochranu tváre všade mimo 

domova a pre každého. Neuposlúchnutie bude riešiť polícia pokutou. 
- Pre dôchodcov nad 65 rokov sa určujú špeciálne otváracie hodiny v obcho-

doch, a to od 9.00 hod do 12.00 hod.  
- Zavádza sa povinnosť dodržiavať povinný rozostup v rade a to  dva metre me-

dzi ľuďmi tiež všade – vonku, v práci  aj v obchode 
- Dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutných prípadoch 
- Pre dôchodcov  sa zavádza služba zabezpečiť donášku potravín, ktorú si  tele-

fonicky objednajú na obecnom úrade.  
- Štát dôchodcom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali so-

ciálny kontakt s inými ľuďmi a to aj s rodinnými príslušníkmi 
- Je vydaný prísny zákaz pre pohyb detí a mládeže na verejných priestranstvách 

obce v skupinkách a to ulica, ihriská, športoviská, bicyklovanie. Žiadame rodi-
čov, aby sa deti zdržiavali iba na svojich pozemkoch.  Situácia bude v obci mo-
nitorovaná a za  nedodržanie nariadenia budú voči rodičom vyvodené pokuty. 

- Ďalej je prísny zákaz organizovania opekačiek v Kostolnej, Kerte a na iných 
priestranstvách a prechádzky sú dovolené len individuálne.  

- Obyvatelia obce, ktorí prídu zo zahraničia sú povinní nahlásiť tento stav telefo-
nicky alebo mailom na obecný úrad a dodržať 14 dňovú karanténu, ktorá platí 
aj pre rodinných príslušníkov, s ktorými prišli do kontaktu. 

- Domácnosti, ktoré sú v karanténe musia označiť viditeľne  vchod na pozemok 
prípadne poštovú schránku nápisom „Karanténa“. 

 
  Na základe záverov zo zasadnutia Krízového štábu obce z 1.4.2020 boli prijaté tieto  
ďalšie opatrenia: 
 

- monitorovanie obce vo večerných hodinách; napomenutie obyvateľov o po-
vinnosti nosiť rúška aj na vlastných pozemkoch, v krajných prípadoch volať po-
líciu.  

- ešte dôraznejšie  dodržiavanie nariadení obce  
- venovať zvýšenú pozornosť hygiene a dezinfekcii v domácnostiach a prevádz-

kach v obci 
- zvlášť upozorniť seniorov obce na dodržiavanie povinnosti nosiť rúško už aj na 



svojom pozemku a obmedziť pohyb na verejnosti 
 

 
             Buďme k sebe navzájom zodpovední a ohľaduplní. 

 
 

 


