Na začiatok Vám chcem povedať len toľko, že pri hláseniach ohľadne koronavírusu, či opatreniach
krízového štábu budem púšťať pesničku skupiny ABBA, ktorá má názov Víťaz berie všetko –
vybral som ju práve preto, že dúfam, že ľudstvo spoločnými silami zvíťazí nad týmto nebezpečným
vírusom. Pri ostatných oznamoch budeme naďalej pokračovať zaužívaným spôsobom, teda so
slovenskými a maďarskými pesničkami Takže už z pesničky bude jasné, aký typ hlásenia bude
nasledovať.
Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s najnovším opatrením Úradu verejného
zdravotníctva, ktoré bude platiť od polnoci dňa 21.apríla 2020, čiže od zajtra.
Týka sa to skôr zavedenej povinnosti nosenia rúšok, pri ktorej došlo k nejakým drobným zmenám.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do
odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích
ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia
šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
- deti do 2 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť'
od iných osôb minimálne 20 metrov,
- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná
vzdialenosť je minimálne 20 metrov.
Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
- umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
- pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom
neboli žiadne medzery.
Na záver snáď toľko, že určite si niektorí z Vás – a to sú tí, ktorí poctivo dodržiavajú všetky
predpísané opatrenia, a je to vďaka bohu zatiaľ tá väčšina – povedia, že to má byť v súčasnej
situácii všetkým jasné. No bohužiaľ, pohybujú sa medzi nami aj takí, ktorí to vzhľadom na ich
intelektuálnu úroveň nechcú pochopiť. Ako sa zvykne hovoriť, opakovanie je matka múdrosti, a
tak snáď to už po viac ako mesiaci dôjde konečne aj takýmto indivíduám. Prepáčte mi toto
konštatovanie, ale – niektorým sa to páčiť určite nebude, no treba veci pomenovať pravým menom
– ale veľakrát si osobne myslím, že asi aj kladivo by nepostačovalo na vtlkanie niektorých
skutočností do ich hláv.
Aj teraz zopakujem, že všetky dôležité informácie ohľadne opatrení hlavného hygienika nájdete na
webovej stránke obce ako aj na stránkach úradu verejného zdravotníctva, ministerstva
zdravotníctva, ministerstva vnútra a na stránke www.korona.gov.sk,
Tam sa dajú nájsť aj zmenené a doplnené informácie ohľadne karanténnych opatrení aj pre tých
obyvateľov, ktorí chodia pracovať, alebo sa chystajú do zahraničia, či odtiaľ domov.

Az elején csak megjegyzésként annyit, hogy ha a koronavírussal és válsághelyzettel
kapcsolatos információkról, intézkedésekről számolunk be, akkor a fentebb hallott ABBA
együttes „a győztes mindent visz“ című dalát fogjuk engedni – amelyre azért esett
a választás, hogy bízunk abban, hogy az emberiség közös erővel leküzdi a veszélyes
vírussal való harcot. Más hirdetmények esetében továbbra is minden a szokásos módon
történik, azaz a szlovák és a magyar dalokkal. Így tehát a zenéből mindjárt világossá válik,
hogy milyen típusú jelentés következik.
Kedves polgárok, engedjék meg, hogy megismertessem Önöket a Közegészségügyi Hivatal
legfrissebb intézkedésével, amely 2020. április 21-én, éjféltől, azaz holnap éjféltől lép érvénybe. Ez
a korábban bevezetett védőmaszkok használatával kapcsolatos, amelybe bizonyos változtatások
lettek bedolgozva.
A visszavonásig minden személynek tilos az otthonát elhagyni és a közterületeken mozogni
védőmaszk használata nélkül. Tehát kötelező a felső légutak (orr, száj), maszkkal, vagy fátyollal,
kendővel, sállal való eltakarása. Ezen intézkedés alól kivételt képeznek:
- 2 éves kor alatti gyermekek,
- idegrendszeri rendellenességgel járó ún. autizmus spektrum zavarokkal diagnosztizált személyek
- zárt járműben tartózkodó személyek, ha az autóban lévő összes személy ugyanabból a
háztartásból származik,
- a természetbeni tartózkodásuk alatt ugyanabban a háztartásban élő személyek, ha a távolság a
többi személytől legalább 20 méter,
- s ugyanez vonatkozik a természetben tartózkodás idején a nem ugyanabban a háztartásban élő
személyekre is, ha a köztük és más személyek közti távolság legalább 20 méter.
Ezek alapján azonban természetes, hogy a természetbe való eljutásig kötelező a maszk használata.
A felső légutak befedése előtt pedig követelmény a szappannal és vízzel történő kézmosás, vagy
alkohol tartalmú fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítés, s hogy a védőmaszk úgy takarja el az orrot
és szájat, hogy ne maradjon az arc és a maszk között távolság.
S így a vége felé - talán sokan Önök közül már azt mondják, hogy a jelenlegi helyzetben ennek
már mindenkinek egyértelműnek kell lennie – na ezek azok az egyének, akik becsületesen

követik az előírt intézkedéseket, s ezidáig szerencsére ez a többség. Sajnos vannak azonban
közöttünk olyanok, akik valamilyen oknál fogva nem képesek vagy nem akarnak bizonyos
dolgokat megérteni. Ezért ahogy a közmondás mondja, az ismétlés a tudás anyja, bízzunk
benne, hogy ez egy idő múlva eljut az ilyen személyekhez is. Elnézést kérek, hogy ezt és
ilyen helyen mondom, mert valakiknek ez biztos nem fog tetszeni, de olykor nevén kell
nevezni a dolgokat - sokszor kétségem támad, hogy lehet hogy kalapács sem lenne elég
néhány egyén számára, hogy ez a fejükbe jusson.
Végezetül ismét megismétlem, hogy minden fontos intézkedésekkel kapcsolatos
információ megtalálható a község honlapján, valamint a Közegészségügyi Hivatal, az
Egészségügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a www.korona.gov.sk honlapon. Itt
megtalálhatók az államilag elrendelt karantén intézkedéssel kapcsolatos legújabb
információk és változások azon lakosok részére is, akik külföldre járnak munkába, vagy
külföldre készülnek vagy pedig onnan haza.

