OBEC VOZNICA
PRIJATÉ OPATRENIA A ODPORÚČANIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM – COVID 19
V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Voznica riadi usmerneniami Úradu verejného
zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Banská Štiavnica o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR obec Voznica:
-

-

-

-

-

oznamuje že v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 sa zakazujú všetkým fyzickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
ruší všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované, príp. spoluorganizované obcou
v termíne do 23.3.2020 vrátane
oznamuje, že v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne nebudú konať verejné bohoslužby
informuje o zavádzaní povinnej 14-dňovej domácej karantény pre všetkých cestujúcich, ktorí sa
vracajú na Slovensko z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú
v domácnosti, nariadenie platí od 10.03.2020 až do odvolania a za porušenie hrozí pokuta až do výšky
1650 eur
vyzýva pacientov, rodičov a deti, aby zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a ambulanciách
lekárov, navštevovať by ich mali len v prípade závažných problémov
vyzýva všetkých občanov aby sa správali zodpovedne a zvážili svoju účasť na príp. organizovaných
kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a taktiež v zariadeniach s hromadným výskytom
osôb
odporúča občanom dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu
ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19)
v prípade neistoty o zdravotnom stave kontaktujte telefonicky Vášho obvodného lekára
v prípade podozrenia na ochorenie súvisiace s koronavírusom volajte na nonstop infolinku
pre Banskobystrický kraj RÚVZ Banská Bystrica , t. č. 0918 659 580 a v čase od 8.00 do 15.00 hod.
volajte na infolinku RÚVZ Žiar nad Hronom, t.č. 0911 902 853,0911 214 488,email:zh.epid@uvzsr.sk
ÚPSVaR oznamuje, že s okamžitou platnosťou až do odvolania sa obmedzuje osobný kontakt
s klientmi (uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi, fyzickými a právnickými osobami). Kontakt
bude realizovaný telefonicky, emailom, elektronicky alebo poštou. ÚPSVaR odporúča pre
doručovanie písomností využívať poštu, email, elektronické podanie.

Ďalšie odporúčania Úradu
http://www.uvzsr.sk/.
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