Nový koronavírus „COVID-19“:
aktualizované preventívne opatrenia obce
Aktualizované preventívne opatrenia obce Lietava prijaté na zasadnutí
Krízového štábu obce Lietava dňa 12. 03. 2020, v súvislosti so šírením nového
koronavírusu „COVID-19“ s účinnosťou od 13. marca 2020:
 Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
ktoré organizuje obec a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú
organizované v obecných priestoroch a budovách.
 S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné
pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých
zriaďovateľom je obec.
 Obec vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili
z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v
domácom prostredí.
 Zrušenie všetkých podujatí na miestnom osvetovom stredisku a objektoch
v správe obce.
 Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení uvedených vo Verejných
vyhláškach ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a číslo:
OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020 – zverejnené na internetových
adresách:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujati
a_verejna_vyhlaska09_03.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska
09_03.pdf
 Prerušenie prevádzky Základnej školy Lietava, Materskej školy Lietava a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v termíne
od 13. 03. 2020 /piatok/ do 27. 03. 2020 /piatok/.
 Vo všetkých budovách, kde sídlia obecné inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby
sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame
občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
 Uzatvorenie prevádzky pohostinstiev na území obce Lietava /Pohostinstvo
Garáž,
Pohostinstvo
Chodelková,
Pohostinstvo
pri
mlyne/
prevádzkovateľmi na základe odporúčania krízového štábu obce.
 Uzatvorenie športových areálov /areál ŠK Lietava, vciacúčelové ihriská
Lietava a Lietava Majer/ a detských ihrísk.
 Uzatvorenie obecného úradu a úprava stránkových hodín.
 Uzatvorenie areálu Lietavského hradu.
 Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej
požiadavky na Obecnom úrade v Lietava, odporúčame uprednostniť
písomnú, telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a
vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa
budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
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