Krízový štáb obce Sklabiňa
rozširuje opatrenia v obci na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19
s platnosťou od 16.03.2020 až do odvolania
Nariadenia a odporúčania pre činnosť obecného úradu
1. Prerušiť stavebné a kolaudačné konania a vydávanie rozhodnutí.
2. Obmedziť úradné hodiny na minimum (od 8.00 h do 11.00 h) len pre nevyhnutné záležitosti, všetky
ostatné požiadavky riešiť telefonicky, SMS alebo e-mailom
Anna Silvestrová, starostka obce, telefón: 0918 578 196, e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk,
Bibiana Truchlíková, referentka, telefón: 0903 520 616, e-mail: bibiana.truchlikova@obecsklabina.sk.
3. Zaviesť povinnosť pre zamestnancov obecného úradu, pošty a obchodu používať pri osobnom styku
rúška a rukavice.
4. Zaviesť povinnosť pre občanov vstupovať pri vybavovaní stránok do miestnosti jednotlivo
a s použitím rúška, príp. inej ochrany na tvár.
5. Prerušiť zasadnutia obecného zastupiteľstva či iné pracovné stretnutia, v nevyhnutnom prípade ich
zvolať bez prítomnosti verejnosti.
6. Zrušiť overovanie podpisov mimo budovy obecného úradu.
7. Zrušiť všetky plánované činnosti ZPOZ.
8. Obmedziť činnosť matriky na nevyhnutné záležitosti (narodenie dieťaťa, úmrtie občana) vopred
telefonicky dojednané s matrikárkou (Bibiana Truchlíková, telefón: 0903 520 616).
9. Neposkytovať priestory sály a sobášnej miestnosti či iné verejné priestranstvá na prenájom za
účelom akýchkoľvek zhromaždení občanov alebo podujatí (kary, svadby, narodeninové oslavy,
školenia, semináre, príp. trhový a ambulantný predaj).
10. Pri smútočných obradoch povoliť len prítomnosť najbližšej rodiny v obmedzenom počte bez účasti
verejnosti.
11. Pri sobášnych obradoch odporučiť neskorší termín, v prípade nevyhnutnosti povoliť len prítomnosť
svedkov a rodičov.
12. Zatvoriť obecnú knižnicu, súrne prípady riešiť jednotlivo (Jana Kohútová, telefón: 0949 547 386).
13. Zatvoriť obecnú posilňovňu.
14. Zakázať zhromažďovanie detí a mládeže na obecných ihriskách či iných verejných priestranstvách.
15. Zriadiť stálu službu pre starých a chorých občanov, prípadne onko pacientov za účelom nákupu
potravín, liekov, dennej tlače alebo drogérie (Anna Silvestrová, telefón: 0918 578 196).

Nariadenia a odporúčania pre občanov
1. Nezhromažďovať sa na verejných priestranstvách.
2. Používať rúška, príp. rukavice – hlavne pri návšteve úradov, pošty, v obchode alebo v prostriedku
hromadnej dopravy.
3. Vybavovať na úradoch len nevyhnutné záležitosti, riešiť ich telefonicky, cez SMS alebo mailom.
4. Obmedziť prítomnosť na úradoch alebo pošte na jednu osobu v miestnosti.
5. Obmedziť pohyb na verejných priestranstvách, návštevy úradu, pošty alebo obchodu. Nariadenie sa
týka predovšetkým starších a chorých občanov, prípadne onko pacientov (odporúča sa využiť stálu
službu zriadenú obecným úradom, ktorá zabezpečí dodávku potravín, liekov, dennej tlače a drogérie
– Anna Silvestrová, telefón: 0918 578 196).
6. Dodržiavať povinnú 14-dňovú karanténu pri návrate zo zahraničia, vrátane najbližších príbuzných
žijúcich v spoločnej domácnosti.
7. Zakázať z pozície rodičov deťom a mládeži zhromažďovať sa na športoviskách alebo iných verejných
priestranstvách.
8. Dodržiavať osobnú hygienu a pravidelne vykonávať dezinfekciu v domácnostiach.
9. Dodržiavať pri nakupovaní dostatočný odstup pri pokladni a s obmedzeným množstvom
nakupujúcich, uprednostniť platbu kartou pred hotovosťou.

V Sklabini dňa 15. marca 2020

Anna Silvestrová, v. r.
predseda krízového štábu

