Rozhodnutie Krízového štábu obce Skýcov zo dňa 30.03.2020
Napísal Tomáš Kolembus
Utorok, 31 Marec 2020 08:00 - Posledná úprava Streda, 01 Apríl 2020 09:26

1. Ponechať v platnosti všetky opatrenia krízového štábu obce z 12.3.2020

2. Osoby v domácej karanténe, alebo osamelo žijúci občania nad 65 rokov môžu využiť
ponúkané služby nákupu potravín, resp. vybranie liekov v lekárni. Túto službu si je možné
objednať v pondelok, stredu a v piatok v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. na t.č. 037/6346216.

3. Ukladá starostovi obce, aby rokoval s majiteľom areálu Breziny, či by bolo možné použiť tieto
priestory na umiestnenie osôb s trvalým pobytom na území obce Skýcov, ktoré majú povinnosť
domácej karantény, ale chcú z opodstatnených dôvodov byť v karanténe mimo osôb žijúcich v
spoločnej domácnosti, nakoľko obec nedisponuje vhodnými priestormi.

4. Ukladá starostovi obce viesť evidenciu počtu obyvateľov obce v domácej karanténe. Je
potrebné, aby občania obce, ktorí majú povinnosť byť v domácej karanténe túto skutočnosť
nahlasovali aj na obecný úrad a to telefonicky na t.č. 037/6346216, alebo mailom na obecskyc
ov@gmail.com
.

5. Ukladá starostovi obce. aby otvoril od soboty dňa 04.04.2020 zberné miesto za dodržania
všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, t.j. vstupovať do objektu po jednom a s
rúškom na tvári.

6. Ukladá starostovi obce zabezpečiť dostatočné zásoby hygienických rúšok na viacnásobné
použitie pre občanov s trvalým pobytom v obci.

7. Informovanie obyvateľov obce Skýcov o aktuálnej situácií sa bude vykonávať
prostredníctvom úradnej tabule, webovej stránky obce, prostredníctvom aplikácie obce a
prostredníctvom facebookovej stránky obec Skýcov.

8. Žiadame dôsledné dodržiavanie usmernení Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva
školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva
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SR a Krízového štábu obce Skýcov. Všetky aktuálne informácie sú dostupné aj na https://www
.korona.gov.sk/

Všetky aktuálne info nájdete aj na www.skycov.sk .

Mgr. Tomáš Kolembus

Predseda Krízového štábu obce Skýcov
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