COVID – 19 – koronavírus nariadenia a odporúčania obce Višňové
1. Obec Višňové zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia na území
obce a nariaďuje ķaranténne opatrenia.
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID
- 19
zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj
verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V prípade potreby môže
byť časová lehota
Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v
súvislosti s ochorením COVID-19: Povinná 14-dňová domáca karanténa od
13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným
pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej
karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo
zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto
skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi,
ktorý rozhodne o domácej izolácii.
2. Obecný úrad vo Višňovom pracuje od 10.3.2020 do odvolania
v pohotovostnom režime. Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený. Do
budovy je povolený vstup len v mimoriadnych a závažných prípadoch
a výhradne s ochranným rúškom v čase pondelok – streda – piatok od
8,00 hod. do 11,00 hod.
Obec Višňové oznamujeme všetkým daňovníkom a platiteľom miestnych
daní a poplatkov, že termín na zaplatenie v hotovosti do pokladne na
obecnom úrade sa odkladá. V prípade úhrady poplatku za odpad z dôvodu
zakúpenia žetónov, je potrebné, aby občan túto skutočnosť nahlásil vopred
na tel. čísle na obecnom úrade.
Žiadame občanov, aby všetky svoje podania vybavovali telefonicky na t.č.
032/7787 129, elektronicky na adrese visnove@slovanet.sk alebo poštou.
3. Vstup do obecných budov a obecných priestorov v nevyhnutných
prípadoch je povolený iba s ochranným rúškom.
4. Rúško je potrebné nosiť aj pri nákupe potravín pri ambulantnom predaji
v obci.

5. Upozorňujeme občanov, že ochranné rúška je samozrejme potrebné
nosiť pri vstupe do budov a priestorov mimo obce a to najmä tam, kde
prichádzajú do kontaktu s inými osobami a to do úradov, do predajní, pri
vstupe do prostriedkov hromadnej dopravy, pri návšteve lekára a lekární, pri
vstupe do budovy pošty, do priestorov banky...
6. Z dôvodu nedostatku ochranných rúšok, obec Višňové dňa 16.3.2020
zabezpečila výrobu textilných rúšok, ktoré budú rozdané všetkým občanom
obce v predpokladanom termíne do 20.3.2020.
7. Obec Višňové odporúča používať hlavne v obchodoch, na pošte, v
banke a pri kontakte s peniazmi rukavice.
8. Obec Višňové vyzýva spoluobčanov, aby sa na verejnosti zdržovali len
minimálne a v nevyhnutnom čase, obmedzili stretávanie s ľuďmi, návštevy,
rodinné stretnutia, cestovanie vlakom a inými prostriedkami hromadnej
dopravy.
9. Obec Višňové v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou
spôsobenou koronavírusom žiada rodičov, aby sa deti, ktoré majú prerušenú
školskú dochádzku, zdržovali v domácom prostredí.
10. Obec neodporúča rodičom, aby ich deti navštevovali detské ihrisko
v obci.
11. Prosíme občanov, ktorí žijú v susedstve s osamelými staršími ľuďmi,
aby prejavili ochotu a zabezpečili týmto osobám základné životné potreby,
vykonali nákup potravín a liekov. Osamelí občania môžu tiež kontaktovať
obecný úrad alebo starostu obce.
Obec Višňové zaviedla tieto nariadenia a odporúčania v súvislosti so
znížením rizika šíriaceho sa vírusu COVID – 19.
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