Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020 október 22-i ülésén jóváhagyta a
személyek szabad mozgásának korlátozását, melynek értelmében- 2020. október 24-től 2020.
november 01-ig kijárási tilalmat hirdetett. Ez a tilalom a temetők látogatására is vonatkozik.
A mozgás szabadságának korlátozása nem vonatkozik az alábbiakra:
1. munkába megy, vagy onnan tart haza, vagy üzleti tárgyaláson vesz részt
2. ha alapvető létszükségleti cikkeket megy vásárolni magának vagy más rászoruló
személynek a legközelebbi élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba, drogériába, vagy eledelt
vásárol az állatainak, gyermekgondozás céljából, állatgondozás céljából, illetve tankolni
megy
3. postára, bankba, biztosítóba, telekommunikációs eszközök szervizébe autószerelő
műhelybe, tisztítóba, műszaki vizsgára, kulcsszolgálatba és optikába,
4. orvosi vizsgálatra megy vagy kíséri hozzátartozóját
5. ha koronavírus-tesztelésre tart
6. közeli hozzátartozójának temetésére, esküvőjére vagy keresztelőjére megy
7. közeli hozzátartozójához megy ápolás céljával
8. állatot sétáltat a lakhelye 100 méteres körzetében, vagy állatokat tenyészt és azokat kell
ellátnia
9. a természetben sétál, de csak a saját járásán belül
10. kiskorú gyermekét kíséri az óvodába vagy az iskolába és onnan haza
11. legkésőbb 2020. október 25-re meg kell érkeznie a lakhelyére
12. hajnali egy és reggel öt óra közötti időszakra a kijárási tilalom nem vonatkozik
Továbbra is kötelező a felső légutakat fedő védőmaszk, reszpirátor, sál, kendő vagy egyéb megfelelő
védőviselet, amely a szájat és orrot egyaránt takarja. Kérjük, hogy tartsák be a kijelölt idősávokat és
védőtávolságot az üzletekben!
Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy a kormány rendelete alapján községünkben is lesz önkéntes
koronavírus tesztelés a helyi kultúrházban 2020 október 31-én szombaton és november 1-én vasárnap
naponta reggel 8 órától 12-ig majd délután 13 órától 20 óráig. A tesztelés a hadügyminisztérium
irányítása alatt zajlik majd és egészségügyi szakemberek fogják azt végrehajtani szigorú higiéniai
előírások betartása mellett. Részletes információkat a hét folyamán fogunk közölni a lakossággal,
mihelyt a község önkormányzata is megkapja az erre vonatkozó előírásokat.
Megértésüket köszönjük!

Vážený spoluobčania!
Oznamujeme Vám, že v zmysle nariadenia Vlády SR zo dňa 22.10.2020 je od 24.10.2020 platný zákaz
vychádzania. Zákaz vychádzania platí aj na návštevu cintorínov.
Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania?
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti,
2. cestu pre zabezpečenie nevyhnutných základných životných potrieb ako nákup potravín, liekov
a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru,
krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie
starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej
predajne od miesta bydliska a cestu späť a zaobstaranie týchto potrieb pre inú (susedská
výpomoc),
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných
zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne
a práčovne, autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane
sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
5. cestu na vykonanie testu (RT-PCR alebo antigénového) a cestu späť,
6. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť
odkázaný a cestu späť,
8. venčenie so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom
starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
9. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
10. cestu dieťaťa do jasiel, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka
za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť a jeho sprievod
11. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;
12. v čase od 1.00 do 5.00 h
Aj naďalej zostáva v platnosti potreba používania rúška na verejnosti. Prosíme o dodržanie
vyhradených nákupných hodín pre seniorov a dodržanie bezpečných odstupov v týchto prevádzkach.
Ďalej oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle nariadenia Vlády SR a aj v našej obci sa uskutoční
dobrovoľné bezplatné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus dňa 31.októbra 2020 sobotu a dňa
1.novembra 2020 nedeľu v časoch od 8 00 do 12 00 a od 13 00 do 20 00. Testovanie sa uskutoční
v gescii Ministerstva obrany SR a bude ho realizovať odborný zdravotnícky personál pri dodržaní
prísnych hygienických predpisov. Podrobné informácie Vám poskytneme ihneď, ako budú obci
doručené zo strany príslušných úradov.
Ďakujeme za pochopenie.

