PREVENTÍVNE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
KLOKOČOV V SÚVISLOSTI SO ZAMEDZENÍM ROZŠÍRENIA
OCHORENIA KORONAVÍRUS - COVID 19
(platné od 25.03.2020 do odvolania)

1. Uzatvorené budú všetky školy a školské zariadenia do odvolania
2. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania vychádzať
a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor,
rúško, šál, šatka atď.)
3. Všade, kde sa tvorí rad čakajúcich, sú títo povinní mať minimálny odstup dva metre
4. Predajňa potravín bude v nedeľu zatvorená
5. Všetkým osobám sa zakazuje organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy
6. Žiadame dôchodcov nad 65 rokov, aby vychádzali z domu len ak je to nevyhnutné:
z dôvodu nákupu potravín a drogérie, prevzatia obedu, návštevy lekára.
7. Dôchodcovia nad 65 rokov budú môcť nakupovať v určenom čase a to od 9.00 do 11:00
hod.
8. V prípade, že nemáte možnosť si nakúpiť a zaobstarať potraviny a lieky prosíme
kontaktujte obecný úrad v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00:
o Sekretariát obecného úradu: 056/6492 112, 0903 635 642
o Starostku obce: 0918 414 737
o E -mailom: obec@klokocovmi.sk, starosta@klokocovmi.sk

Na celom území SR platí aj naďalej mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR
v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Z dôvodu nedostatku a možnosti
zakúpenia ochranných rúšok krízový štáb obce rozhodol o výrobe a následnej
distribúcií pre všetkých občanov obce Klokočov. Distribúcia prebehla v prvej etape
pre seniorov a ľudí, ktorí potrebovali navštíviť lekára, potraviny a vyzdvihnúť si
obed. Následne ochranné rúška budú distribuované aj ostatným občanom obce
Klokočov, ktoré obec zabezpečila od najdostupnejších výrobcov a dodávateľov.
Opätovne upozorňujeme všetkých občanov, že jediná možnosť ako zamedziť
šíreniu tejto nebezpečnej nákazy v spoločnosti je zodpovednosť, disciplína,
ohľaduplnosť a rešpektovanie všetkých nariadení vlády SR. Prosíme
o dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa verejným priestranstvám. Občanom
odporúčame sledovať spravodajstvo v médiách (TV, rozhlas, internet).

Zverejnené 25.03.2020
Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

