
 

 

Vážení občania, 

 

Určite väčšina z Vás pravidelne sleduje aktuálne informácie prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov a je oboznámený s novými informáciami a opatreniami 

ohľadne nebezpečného koronavírusu. 

Napriek tomu mi dovoľte v krátkosti zrhnúť závery niektorých včera zverejnených opatrení: 

 

1., naďalej platí zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj zákaz organizovať 

hromadné podujatie športovej či kultúrnej povahy až do odvolania. 

2., ruší sa bezplatná doprava vlakmi pre študentov, a to do termínu uzavretia škôl a pre dôchodcov 

platí odporúčanie, aby pokiaľ je to možné, necestovali a nevyužívali prostriedky verejnej 

hromadnej dopravy 

3., pre dôchodcov nad 65 rokov sa v obchodoch zaviedli špeciálne otváracie hodiny, počas ktorých 

budú môcť nakupovať len v určenom čase a to od 9 – 12 hodiny 

4., Nosenie rúšok bude povinné všade mimo svojho bydliska. „Nielen na ulici, ale aj v obchode, v 

práci, vo fabrike, na úrade, všade.“ 

5., V akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí kdekoľvek, budú musieť ľudia stáť minimálne dva metre 

od seba. Platí to v obchodoch pri pokladniach, na úradoch, vonku aj vo vnútri. 

 

Zdôrazňujem všetkým našim obyvateľom – teda nielen tým, čo majú dodržiavať domácu karanténu 

- aby mimo svojho bydliska vychádzali len naozaj v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutne 

potrebný čas. Pre osamelo žijúcich dôchodcov pritom naďalej platí ponuka, že v prípade potreby 

zabezpečenia nevyhnutných liekov a nákupu potravín sa môžu obrátiť na obecný úrad. 

 

Nezabúdajme, že najlepšie riešenie počas šírenia nákazy je nechodiť do spoločnosti, vyhýbať sa 

stretnutiam s inými ľuďmi a obmedziť kontakty pokiaľ je to možné aj v rámci rodiny.  Odporúča sa 

to z jedného jediného dôvodu, aby sme nedali priestor na to, aby nás ten nebezpečný vírus nakazil.  

Viem, že to musí byť najhoršie a najťažšie nestretnúť svojich najbližších hlavne pre našich 

dôchodcov, ale je to v ich záujme, nakoľko najviac ohrozenou skupinou sú práve ľudia 

v pokročilom veku.  

Je to totiž vírus, ktorý dá zabrať aj zdravému mladému človeku vrátane profesionálnych 

športovcov, ktorí už prekonali alebo práve sa liečia z tejto nákazy a zdielali svoje osobné 

skúsenosti. 

Zdôrazňujem a apelujem, že najlepšou formou prevencie je zodpovednosť a disciplína každého 

jednotlivca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


