OBECNÝ ÚRAD – KÖZSÉGI HIVATAL
č.265, 925 01 Matúškovo
č. tel. fax.: 031/782 63 92, e-mail: obecmatuskovo@stonline.sk
V Matúškove, dňa 15.10.2020

OZNÁMENIE
V súlade so šírením ochorenia koronavírusu (COVID-19), vyhlásením mimoriadnej
situácie Vládou SR, Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia sp.zn.:
OLP/8326/2020 z 14.10.2020 a Opatrením ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8323/2020 z 14.10.2020
boli prijaté nasledovné opatrenia a zákazy:
• Všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
• V prevádzkach verejného stravovania sa obmedzujú otváracie hodiny do 22.00 hod.
s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko, pokrmy a nápoje
podávať zabalené pre odber so sebou, pokrmy a nápoje podávať v exteriérových
častiach prevádzky.
• Na verejnosti v exteriéroch, v prostriedkoch verejnej dopravy sa zakazuje pohybovať sa
bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, či šatkou s výnimkou detí do 6 rokov
veku a s inými výnimkami, uvedených v spomínanom Opatrení ÚVZ. Avšak deťom od
3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch alebo
v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest.
• Žiadame občanov, aby vzhľadom na prísnejšie opatrenia, miestny obecný úrad navštívili
osobne len v najnutnejších prípadoch. Uprednostnite vybavovanie Vašich úradných
záležitosti telefonicky, e-mailom, využitím internetbankingu.
Od 26. októbra 2020 až do odvolania budú stránkové hodiny na Obecnom úrade
v Matúškove nasledovne:
Pondelok: 08.00 – 12.00
Streda:
13.00 – 17.00
Piatok:
08.00 – 12.00
•
•

Prosíme občanov, aby dodržiavali preventívne a prípadne i karanténne opatrenia
zverejnené v médiách, resp. na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Odporúčame podnikateľom, aby vo svojich prevádzkach na území našej obce
zabezpečili zvýšenú dezinfekciu priestorov, nákupných košíkov a iných zariadení, ktoré
sú vystavené kontaktu so zákazníkmi.

Vážení občania! Prosím Vás o zodpovedný prístup a dodržanie vyhlášok a opatrení,
aby sme v čo najväčšej miere zabránili výskytu vírusu v našej obci.

Ing. Marta Mészárosová
starosta
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ÉRTESÍTÉS
A koronavírus (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében a SzK Kormánya
által meghirdetett rendkívüli helyzettel kapcsolatban, valamint a SzK Közegészségügyi
Hivatala a 2020.10.14-én kiadott OLP/8326/2020 sz. , és a SzK Közegészségügyi Hivatala
a 2020.10.14-én kiadott OLP/8323/2020 sz. óvintézkedéseivel a következők érvényesek:
• A magánszemélyek, vállalkozók, jogi személyek által szervezett tömeges sport-,
kultúra-, és egyéb jellegű közösségi rendezvényeken a jelenlevők létszáma egy időben
6 személy lehet.
• A közétkeztetési létesítményekben a nyitvatartás 22.00-ig engedélyezett, kivéve az
ételek házhozszállítását vagy annak ablakon keresztül való kiadását. Az ételeket és
italokat elvitelre kell csomagolni, illetve a létesítmény kültéri részén elfogyasztani.
• Kültérben, tömegközlekedéseken tilos szájmaszk, sál vagy kendő nélkül tartózkodni,
kivételt képeznek a 6 éves kor alatti gyermekek, és a közegészségügyi hivatal
intézkedéseiben említett egyéb kivételek. 3-tól 6 éves korig a szabadban vagy a
tömegközlekedésben kifejezetten ajánlott a felső légutak eltakarása.
• Kérjük a lakosainkat, hogy tekintettel az elfogadott szigorított óvintézkedésekre
a helyi községi hivatalt kizárólag sürgős, halaszthatatlan ügyben keressék csak fel.
Igyekezzenek kihasználni a telefonos, elektronikus úton történő ügyintézést, illetve az
internetbanking útján történő átutalásokat.
2020. október 26- tól a Taksonyi Községi Hivatal ügyfélfogadási rendje a következő:
Hétfő: 08.00 - 12.00
Szerda: 13.00 – 17.00
Péntek: 08.00 – 12.00
•
•

Kérjük lakosainkat, hogy tartsák be a médiák, a közegészségügyi hivatal, a szociális
biztosító és a betegbiztosítási hivatalok utasításait.
Ajánljuk a vállalkozóknak, az üzlethálózatok vezetőinek, hogy a falu területén levő
üzletegységeikben biztosítsák a helyiségek fokozott fertőtlenítését, a bevásárlókosarak
és egyéb berendezések szigorú fertőtlenítését, amelyek a nyilvánosság, illetve
a vásárlók rendelkezésére állnak.

Tisztelt lakosaink! Kérem Önöket, a kialakult helyzettel kapcsolatos
rendelkezésekhez, ajánlásokhoz felelőségteljesen álljanak hozzá, hogy a lehető
legnagyobb mértékben akadályozzuk meg falunk területén a vírus terjedését.

Mészáros Márta
polgármester

