Oznam do rozhlasu 7.4.2020
Vážení občania, na základe uznesenia Vlády SR budú na území Slovenskej republiky platiť
mimoriadne opatrenia v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8.
apríla 2020 od polnoci do 13. apríla 2020 do 23.59 hod (streda až veľkonočný pondelok).
Uznesenie sa nevzťahuje na:
- obvyklú cestu do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti
- obstaranie nevyhnutných potrieb (potraviny, lieky, krmivo, pohonné hmoty)
- cestu za účelom obstarania nevyhnutných potrieb pre inú osobu v rámci územia
okresu
- cestu do zdravotníckeho zariadenia,
- pobyt v prírode v rámci okresu
- cestu na pohreb blízkej osoby,
- starostlivosť o blízku osobu v rámci okresu
Polícia SR bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách
v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu,
preto je nutné, aby sa každý preukázal dokladom totožnosti.
Polícia SR bude dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény,
v prípade porušenia nariadenia bude občanovi udelená pokuta do výšky 1 659,- €
Zvýšená mobilita obyvateľstva je nežiadúca, pohyb je treba obmedziť len na nevyhnutné
cesty. Z tohto dôvodu Prešovský samosprávny kraj vydal opatrenie a zrušil všetky spoje
prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov t. j. od 10.4.2020 do
13.4.2020 (t.j. piatok, sobota, nedeľa a pondelok) Doprava bude obnovená do pôvodného
špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020. Táto informácia je nutná hlavne pre
občanov, ktorí počas sviatkov budú pracovať a nebudú mať možnosť využiť autobusovú
dopravu. Prosíme obyvateľov, aby využívali na prepravu do zamestnania individuálnu
automobilovú dopravu.
Na základe záverov zo zasadnutia Krízového štábu obce z 1.4.2020 boli prijaté tieto
ďalšie opatrenia, na ktoré opätovne upozorňujeme a žiadame bezpodmienečne
dodržiavať:
-

monitorovanie obce vo večerných hodinách; napomenutie obyvateľov o povinnosti
nosiť rúška aj na vlastných pozemkoch, v krajných prípadoch volať políciu.
ešte dôraznejšie dodržiavanie nariadení obce
venovať zvýšenú pozornosť hygiene a dezinfekcii v domácnostiach a prevádzkach
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.

