OZNAM
Nariadenia predsedu Krízového štábu Obce Lipové na predchádzanie šírenia
epidémie spôsobené novým koronavírusom vydaných na základe opatrení Ústredného
krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR platných od 25.3.2020 do
odvolania na území Obce Lipové:
1.) Okrem svojho bytu alebo domu každý je povinný nosiť rúšku (alebo šatku, šál) na
prekrytie úst a nosa – na ulici, na pracovisku, v obchodoch a úradoch atď.
2.) Všade, kde sa tvorí rad, povinná vzdialenosť medzi jednotlivcami je 2 metre
3.) Každá predajňa potravín musí byť v nedeľu zatvorená.
Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzýva obyvateľov nad 65 rokov veku, aby svoje nákupy,
návštevu lekára a úradov realizovali denne (cez pracovné dni) od 9:00 do 12:00 hod. a vychádzali
zo svojich domovoch iba v nevyhnutných prípadoch.
Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce nad 65 rokov veku, že ak nemajú možnosť realizovať
nákupy v miestnom obchode alebo iným spôsobom (príbuzní, susedia, známi), môžu požiadať
obecný úrad o pomoc pri realizovaní každodenných nákupov. Svoje požiadavky môžu nahlásiť na
tel. čísle obecného úradu 035 7796 184 alebo 0917 196314 cez pracovné dni od 8:00 do 11:00 hod.,
kde môžu dostať bližšie informácie. Žiadaný nákup bude realizovaný na nasledujúci pracovný deň.
4.) Oznamujeme obyvateľom obce, že viackrát použiteľné rúšky na prekrytie úst a nosa budú v
najbližších dňoch doručené do poštových schránok alebo zavesené na plot pre každého obyvateľa.
Prosíme, pozrite si svoje poštové schránky! Týmto ďakujem v mene všetkých obyvateľov
zhotoviteľkám rúšok, a to p. Viere Vasiovej, Emílii Antalovej Vyšnej, Janke Adamikovej, Viere
Ábrahámovej a Anne Neštinovej.
5.) Oznamujeme mladším obyvateľom, žiakom a študentom, že školy a školské zariadenia ostanú
zavreté do odvolania. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR pre deviatakov základných
škôl v tomto školskom roku sa zruší Testovanie 9, teda monitor. Pre maturantov stredných škôl sa
zrušia písomné maturity na školský rok 2019/2020.
Žiadame našich obyvateľov, aby rešpektovali vydané opatrenia, aby sme tak spoločne predchádzali
šíreniu epidémie koronavírusu! Ďakujeme!!!

