Vážení občania, chcem Vás informovať o najnovších opatreniach v súvislosti s Veľkonočnými
sviatkami.
Vláda SR na základe odporúčania najlepších odborníkov z oblasti zdravotníctva a epidemiológie
prijala nasledovné opatrenia:
Počas veľkonočného obdobia bude obmedzený voľný pohyb osôb. Zákaz vychádzania bude platiť
úderom polnoci z utorka na stredu (8. apríla) až do pondelka (13. apríla) do polnoci. Nepôjde však
o absolútny zákaz vychádzania, keďže bude mať svoje výnimky. Ľudia si budú môcť ísť nakúpiť,
ísť k lekárovi, do práce, alebo do prírody v rámci okresu. Tiež sa môžu ísť postarať o svojho
príbuzného, prípadne ísť na pohreb.
Obmedzenie sa nebude týkať :








cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti
cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných
potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru,
kozmetiky a iného drogistického tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie
starostlivosti o deti, doplnenie pohonných hmôt)
cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane
sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
pobytu v prírode v rámci okresu,
cesty na pohreb blízkej osoby
cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú
starostlivosť odkázaný, v rámci okresu,

Vláda zároveň zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb
žijúcich v spoločnej domácnosti.
Sú to samozrejme ďalšie vážne opatrenia a zásahy do slobody jednotlivcov, no v takejto vážnej
situácii je niekedy nutné prijať aj nepopulárne rozhodnutia. Sviatočné obdobie je rizikové v tom, že
ľudia vo veľkom navštevujú príbuzných a známych, čo by bolo z hľadiska šírenia koronavírusu
nebezpečné. Obzvlášť keď ide o starších ľudí, ktorí sú rizikovou skupinou, pretože ochorenie má u
nich komplikovaný priebeh.
Využijúc toto hlásenie chcem Vám opätovne dať do pozornosti webovú stránku obce, kde nájdete
všetky dôležité informácie ohľadne opatrení hlavného hygienika a ďaľšie osožné webové stránky,
ako napr. stránku úradu verejného zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra a
webovú stránku www.korona.gov.sk, ktorá bola vytvorená len pre informácie týkajúce sa
dôležitých oznamov súvisiacich s týmto nebezpečným vírusom.
Na záver ešte raz pripomínam a vyzývam hlavne našich dôchodcov, aby si nezabudli na
upozornenie ohľadne výskytu podvodných skupín, ktoré sa snažia zneužiť túto pandémiu vo svoj
vlastný prospech.
- v krátkosti neotvárať dvere, nevpúšťať do domu ani na dvor nikoho cudzieho, bez ohľadu na to, s
ako výhovorkou prichádza a hocijako Vás presviedča. V prípade podozrivého správania hneď
kontaktovať Vašich najbližších, políciu či obecný úrad. V súvislosti s výskytom podvodných osôb
by som rád poprosil aj ostatných našich obyvateľov, aby si viac všímali svoje okolie, susedov a
hlavne našich dôchodcov a v prípade nejakých podozrivých skutočností urobili potrebné kroky.
Verím, že všetky opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom nájdu pochopenie u väčšej časti
našich obyvateľov a napriek obmedzujúcim opatreniam v pohode, v spokojnosti a v zdraví prežijú
prichádzajúce sviatky. Budú to nezvyčajné veľkonočné sviatky, ale v súčasnosti celý svet prežíva
toto nezvyčajné obdobie a je jeho snahou zvládnuť boj s týmto neviditeľným protivníkom, akým je
koronavírus.
Ďakujem za pozornosť a dávajme na seba pozor!

Tisztelt lakosok, szeretném tájékoztatni Önöket a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos legújabb
intézkedésekről.
A szlovák köztársaság kormánya az ország legelismertebb egészségügyi és járványügyi
szakértőkkel folytatott konzultációja alapján a közelgő ünnepekkel kapcsolatban az alábbi
intézkedéseket hozta:
A húsvéti ünnepek időszakában korlátozódik a személyek szabad mozgása, s a kijárási tilalom
szerdán (április 8.-a nulla órától), hétfő (április 13.) éjfélig érvényes. Azonban ez nem lesz
abszolút kijárási tilalom, mivel vannak kivételei.
A korlátozás nem vonatkozik:
• a munkavégzéssel kapcsolatos utakra beleértve itt a magánvállalkozók mozgását is,
• kivételt képeznek az alapvető szükségletek bebiztosítására irányuló utak (élelmiszerek,
gyógyszerek és egészségügyi segédeszközök, higiéniai és kozmetikai termékek bevásárlása, állatok
etetésére szánt takarmányok bebiztosítása, gyermekek gondozásához irányuló utak valamint
üzemanyag feltöltés céljából történő utak)
• egészségügyi intézménybe történő halaszthatatlan utak – például sürgősségi ellátás céljából,
abban az esetben is, ha ezek az utak közeli hozzátartozók kíséretével kapcsolatosak;
• a természetbe történő kikapcsolódással kapcsolatos utak a járás területén belül (egy háztartásban
élő személyekre értendő, nem pedig oly módon, hogy most otthon nem lehet egymást látogatni, s
elmegyünk piknikezni a természetbe…),
• temetésekkel kapcsolatos utak
• közeli hozzátartozó gondozásához vezető utak, ha a gondozott személy rászorultságra van utalva
hivatalos szervek által kiadott rendelkezések alapján
A kormány továbbá ezen időszak idejére felfüggesztette az emberek jogait a szabad gyülekezésére
vonatkozóan, amely alól csak az egy háztartásban élő személyek képeznek kivételt, egyszerűen
mondva lényegében betiltotta az egyének közötti kölcsönös látogatásokat.
A fentebb említett dolgok természetesen súlyos beavatkozást képeznek az egyéni szabadság
korlátozása terén, de ilyen rendkívüli helyzetben néha népszerűtlen döntéseket is meg kell hozni.
Az ünnepi időszak pedig rendkívüli kockázattal jár – főleg az idősebb generációra való tekintettel mivel az emberek széles körben látogatnak meg rokonokat és ismerősöket, ami a vírus terjedése
szempontjából nem kevés veszélyt rejt magába. Természetesen nem kizárt a megfertőződés
veszélye bármely korosztály esetében sem, de a betegség lefolyása és esetleges komplikációk
fellépésére nagyobb az esély az idősebb, vagy valamilyen más betegséggel rendelkező egyének
esetében.
Ezen bejelentkezést kihasználva szeretném ismét emlékeztetni az internet hozzáféréssel rendelkező
lakosokat, hogy minden fontos információ megtalálható községünk weboldalán, továbbá a
közegészségügyi hivatal, az Egészségügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium valamint a
koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás miatt létrehozott www.korona.gov.sk weboldalon.
Végezetül szeretnék mindenkit újfent emlékeztetni – de főleg nyugdíjasainkat, hogy ne felejtsék el
az előző jelentés által közölt szélhámos és csaló bandák felbukkanására irányuló információkat,
akik ezt a rendkívüli helyzetet is saját meggazdagodásukra próbálják kihasználni – csak röviden,
tartsák zárva a kapuk, házak ajtaját, ne engedjenek be idegeneket még az udvarra sem akármilyen
ürüggyel környékezik is meg Önöket. Bármilyen gyanús magatartás esetén azonnal vegyék fel a
kapcsolatot hozzátartozóikkal, a rendőrséggel vagy a helyi községi hivatallal. Ezzel kapcsolatban
szeretném megkérni minden egyes lakosunkat, hogy szenteljünk figyelmet környezetükre,
szomszédainkra és különösen nyugdíjasainkra, s bármilyen gyanús szituációk esetén tegyék meg a
szükséges lépéseket, hogy senki embertársaink közül ne eshessen áldozatul szélhámos csaló
bandáknak.
Remélem, hogy a fentebb említett koronavírussal kapcsolatos minden hatósági intézkedés
lakosaink többségénél megértésre talál, és ha gátolva is lesznek egyes egyéni jogok, ennek ellenére
nyugalomban és egészségben fogják tölteni a közelgő ünnepeket. A mostani mindannyiunk
számára egy rendkívüli és szokatlan húsvéti ünnep lesz, de sajnos rendkívüli időszakot él át az
egész világ, amelyben az emberiség harcot folytat egy olyan láthatatlan ellenféllel szemben, mint
ez a veszélyes vírus.
Köszönöm a figyelmüket és vigyázzanak magukra valamint egymásra!

