PLATNÉ NARIADENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE SEBECHLEBY / COVID-19
VŠEOBECNÉ OPATRENIA
1. Obyvateľov obce Sebechleby upozorňujeme a oboznamujeme s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva
SR, usmernením Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a iných orgánov štátnej správy, prípadne samosprávy, aj
so sankciami, ktoré z ich nedodržiavania vyplývajú a to prostredníctvom informačnej tabule obce, stránky
www.sebechleby.com a rozhlasu. Prostredníctvom týchto informačných kanálov budú obyvatelia obce informovaní
aj o záveroch zasadnutia Krízového štábu obce a aj o prípadných zmenách v termínoch a zmenách opatrení.
Termín: od 13.3.2020 do odvolania
2. Krízový štáb obce odporúča obyvateľom obce z hľadiska čo najväčšej imunity a prevencie zabezpečiť dostatočný
príjem tekutín, zdravé stravovanie s dostatočným množstvom vitamínov a minerálov v ovocí, zelenine, prípadne
vitamínové a výživové doplnky, prevenciu spočívajúcu v častom umývaní rúk, dodržiavaní dostatočného odstupu
pri komunikácii, dodržiavaní osobnej hygieny, pohyb na čerstvom vzduchu a zdravý životný štýl. Zároveň Krízový
štáb obce Sebechleby žiada obyvateľov obce, aby obmedzili cestovanie do lokalít – miest a obcí v rámci Slovenskej
republiky, kde bol potvrdený výskyt COVID – 19.
Termín: od 13.3.2020 do odvolania
3. Krízový štáb obce Sebechleby žiada prevádzkovateľov pohrebných služieb a vykonávateľov cirkevných a
občianskych pohrebných obradov o zmenu spôsobu vyjadrenia sústrasti úklonom hlavy a zabezpečenie potrebných
opatrení v súvislosti s prevenciou proti COVID – 19.
Termín: od 13.3.2020 do odvolania
4. Krízový štáb obce Sebechleby ukladá povinnosť vstupovať do všetkých verejných budov, obchodov a prevádzok
len s rúškom, šatkou alebo iným textilom na tvári. Pri vstupe je potrebná dezinfekcia rúk alebo používanie
jednorazových rukavíc. Odporúčame, aby nákup robila jedna osoba z domácnosti, nie skupina. A aby sa vo väčšom
počte nezdržiavali v obchodoch a zdržiavali sa tam len v nevyhnutnom čase.
Termín od 16.3.2020 do odvolania
5. Krízový štáb odporúča obyvateľom, aby v čo najmenšej miere opúšťali svoje domácnosti a nezdržiavali sa vo
väčších skupinách na verejnosti.
Termín od 16.3.2020 do odvolania
6. Krízový štáb odporúča občanom, aby sa pri osobnom kontakte vyhýbali podávaniu rúk, objatia, či iného
bezprostredného kontaktu a odporúča pravidelnú hygienu a umývanie rúk.
7. Do 15.júla sú v katastri obce Sebechleby zrušené akékoľvek verejné stretnutia. Jedná sa aj o tradičné podujatia
napr. stavanie májov a pod. Oficiálne sa rušia plánované podujatia: Svätourbanské slávnosti, Rybárske preteky,
Jánska vatra, Okresná hasičská súťaž a iné...
Do odvolania budú uzavreté všetky športoviská a detské ihriská, nachádzajúce sa v katastri obce.
Termín od 6.4.2020 do odvolania
Krízový štáby odporúča ubytovateľom v ubytovacích zariadeniach neprijímať ubytovaných do odvolania!!!

OPATRENIA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV
1. Krízový štáb obce ukladá všetkým zamestnávateľom – fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám na území obce Sebechleby informovať krízový štáb o zahraničných služobných cestách svojich
zamestnancov a vedení spoločností. Zároveň žiadame zamestnávateľov informovať krízový štáb o prijatých
opatreniach vo svojich podnikoch na elimináciu rizika šírenia COVID-19.
Termín: od 13.3.2020 do odvolania
2. Krízový štáb obce ukladá všetkým ubytovateľom a poskytovateľom ubytovania v súkromí viesť evidenciu
ubytovaných hostí a dodržiavať dezinfekciu a prijať opatrenia a informovať ubytovaných o prijatých opatreniach
proti šíreniu COVID-19 vo svojich ubytovacích zariadeniach.
Termín: od 13.3.2020 do odvolania

