Vážení spoluobčania!
Oznamujeme Vám, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom
Ústredný krízový štáb prijal 12. 3. 2020 nasledovné preventívne opatrenia:
Zatvorenie škôl a školských zariadení na dobu najmenej 14 dní, a to od 16. 3. 2020, maturitné skúšky sa
presúvajú.
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení od pondelka 16. 3. 2020
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko (vstup do krajiny budú mať len ľudia,
ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt).
Zajtra 13. 3. 2020 od 07.00 hod. budú zavedené hraničné kontroly (zachované budú len veľké hraničné
priechody).
Zatvoria sa všetky tri medzinárodné letiská.
Bude zastavená medzinárodná preprava okrem zásobovania, vrátane vlakovej a autobusovej.
Budú obmedzené otváracie hodiny na úradoch, klientských centrách, poštách atď.
Cez víkend 14. a 15. 3. bude obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len
potraviny, lieky a drogériu). Bežné potraviny alebo drogérie ostávajú aj naďalej otvorené.
Od piatka 13. 3. 2020 budú zatvorené bary, diskotéky, lyžiarske strediská, wellness centrá, aquaparky.
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

V obci DOLNÁ MARIKOVÁ boli v súlade s uznesením vlády SR č. 111/2020 s účinnosťou od
16.3.2020 prijaté nasledovné opatrenia:
OBECNÝ ÚRAD bude pracovať v obmedzenom režime.
Neodkladná agenda bude vybavovaná v pondelok, stredu a v piatok v čase od 8.00 hod. do
11.00 hod. pri dodržaní pokynov uvedených na vstupe do budovy.
MATRIČNÝ ÚRAD bude vybavovať len agendu spojenú s úmrtím. S matrikárkou p. Alenou
Rácovou je potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky na č.t. 0949151012.
Overovanie podpisov a dokumentov nebude obecný úrad vzhľadom k prijatému opatreniu a
obmedzenej prevádzke zabezpečovať.
Od 16. marca 2020 na dobu najmenej 14 dní sú športoviská a ihriská pre verejnosť zatvorené.
Zároveň Vás žiadame, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny, nariadenia a opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a Ústredného krízového štábu SR.
ROZŠÍRENÉ INFOLINKY NA REGIONÁLNYCH ÚRADOCH VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Aktuálne je verejnosti k dispozícii 36 infolinek na všetkých RÚVZ. Pracovníci odporúčajú volať na infolinku
podľa miesta bydliska. Zároveň prosia o trpezlivosť, ak hneď nezdvihnú, nakoľko riešia aj iné prípady a
epidémie infekčných ochorení.

☎️ Infolinka pre RÚVZ Považská Bystrica: 0911 727 930

