
OOOOBBBBEEEECCCC    VVVVEEEEĽĽĽĽKKKKÉÉÉÉ    BBBBIIIIEEEERRRROOOOVVVVCCCCEEEE
so sídlom 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO: 00 312 142, 

zastúpená: Ing. Silviou Masárovou, starostkou

Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so

šírením COVID-19 15.03.2020.

Vážení občania, venujte, prosím, pozornosť aktualizovaným oznamom:
�� Materská škola vo Veľkých Bierovciach bude od 16.03.2020 ZATVORENÁ

z dôvodu  nariadenia  predsedu  vlády  SR  a príslušných  orgánov  do
odvolania. 

�� Obecný úrad bude  zatvorený,  svoje podania riešte mailom, na adrese
info@velkebierovce.sk, alebo telefonicky na čísle 0911 362 680, prípadne
poštou. 

�� Úrad  nedisponuje  žiadnymi  OOPP  (osobnými  ochrannými  pracovnými
pomôckami), ani dezinfekciou. Preto ich od nás nežiadajte.
Krízový štáb obce ODPORÚČA:

� zostať  v domácej  karanténe  a nenavštevovať  sa  navzájom,

používať  doma  vyrobené  ochranné  rúška,  šatky,  šály,  čo
minimalizuje možnosť nakazenia sa vírovou infekciou pri pobyte
mimo domova (vrátane de1 a mládeže)

� často  si  umývať  ruky,  nedotýkať  sa  tváre  ani  rúška,  používať

akúkoľvek dostupnú dezinfekciu, dodržiavať hygienické pokyny
� pri  pobyte  na  verejných  priestranstvách  udržiavať  odstup

a používať  rúšku
� dodržať  pokyn,  že  pri  nutnos2  použiť  MHD  je  každý  cestujúci

povinný mať ochranu horných dýchacích ciest (akúkoľvek, nie len
rúšku)

� pri  návšteve  obchodov  v obci  vstupujte  len  s ochrannými

pomôckami, max. po 4 osoby a rešpektujte pokyny predavačiek

�� Naďalej pla1 zákaz zhromažďovania sa občanov vo všetkých verejných a
obecných  priestoroch.  V zmysle nariadenia vlády  porušenia nariadenia
hláste na čísle 158.

�� Výdaj a rozvoz stravy pre poberateľov sociálnej služby stravovania bude
v režime, ako ste zvyknu1, stravu si sami môžete naďalej odoberať a 2ež
bude dovážaná občanom na túto službu odkázaným, minimalizujte svoj
kontakt  so  zamestnancami,  ktorí  stravu  rozvážajú.  Nezdržujte  sa  pri
výdaji stravy, túto preberte a bezodkladne sa vráťte domov.

�� Ak si myslíte, že potrebujete Vy, alebo iná samostatne žijúca osoba, 
alebo osoba vo vyššom veku, alebo inak odkázaná osoba pomoc, 
nahláste to na nás obecný úrad telefonicky na čísle 0911 362 680. 

Ing. Silvia Masárová, starostka obce a krízový štáb obce

www.velkebierovce.sk

silvia.masarova@velkebierovce.sk


