OZNAM
Vážení občania!
Vláda SR prijala 22. októbra 2020 na základe odporúčaní Ústredného
krízového štábu SR nasledovné opatrenie:

od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 je v platnosti zákaz
vychádzania.
V zmysle tohto opatrenia na našich obyvateľov sa vzťahujú nasledovné
výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu na Covid 19.
Je dovolené vychádzať:
- v čase od 01.00 do 05.00 hod.
Ďalej je povolená:
- cesta na testovanie
- cesta do zamestnania,
- doprovod dieťaťa do školy
- starostlivosť o blízku osobu,
- starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá,
- venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska,
Ďalej je povolená cesta do najbližších potravín, do lekárne, lekárovi,
účasť na pohrebe, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne,
autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
a pobyt v prírode (v okrese bydliska).
Žiadame vážených občanov o dodržanie týchto opatrení a o obmedzenie
vychádzania mimo bydliska. Zároveň vám obecný úrad oznamuje, že dvor
na separovaný odpad bude mimo prevádzky a taktiež v tomto období nie je
dovolené uložiť konáre v priestoroch ihriska.
Za pochopenie ďakujeme!

KÖZLEMÉNY
Tisztelt lakosaink!
A Szlovák Köztársaság központi válságstábjának ajánlására a SZK
kormánya 2020. október 22-én a következő óvintézkedéseket hozta:
2020. október 24-től – 2020. november 1-ig kijárási tilalom lép életbe.
Ennek értelmében lakosaink Covid tesztelés nélkül csak a következő
esetekben hagyhatják el az otthonaikat :
- hajnali egy és reggel öt óra között,
- továbbá ha koronavírus-tesztelésre tart,
- bevásárolni indul a legközelebbi élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba,
-

illetve orvosi vizsgálatra megy,

-

ha egy közeli hozzátartozóját ápolja,

-

ha állatokért felel, állatot sétáltat a lakhelye 100 méteres körzetében,

-

ha temetésen vesz részt,

-

munkába, vagy onnan haza megy,

-

a gyermekét viszi iskolába,

-

ha a postára, bankba, autószervizbe, illetve tankolni indul, vagy a
járáson belül a természetben sétál.

Kérjük tisztelt lakosainkat, tartsák be az említett szigorításokat,
korlátozzák a kijárást. Továbbá felhívjük figyelmüket, hogy falunkon belül
a pálya melletti áglerakat és a válogatott hulladékgyűjtő is visszavonásig
zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!

