Vážení spoluobčania !
Na základe jednotlivých usmernení orgánov štátnej správy v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID – 19,
spracoval krízový štáb obce Jakubova Voľa zoznam najdôležitejších opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa
predišlo šíreniu prenosného ochorenia. Tento zoznam je doručený do každej domácnosti na území obce Jakubova Voľa.
Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí dňa 12. 3. 2020 prijal tieto opatrenia:
1. povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
(kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý informuje o ďalšom postupe; nedodržanie nariadenia sa trestá pokutou vo
výške 1 650 €)

2. zákaz návštevy nemocníc, domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, detských domovov
organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

a

zákaz

3. zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení ( ZŠ a MŠ od 16. 3. do 27. 3. - zatiaľ ) rodič, ktorý zostáva
doma s dieťaťom a bude si uplatňovať nárok na ošetrovné, postupuje podľa informácií zverejnených na
stránke www.socpoist.sk
4. zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk na území SR
5. zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
6. obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú
zásobovania
7. zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky
8. zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier,

zábavných parkov a aquaparkov; pohostinstvo v Jakubovej Voli od 13.3.2020 až do odvolania bude
zatvorené )
9. obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
10. obmedzenie stránkových hodín na všetkých úradoch – treba komunikovať telefonicky alebo e- mailom; kontakty
majú jednotlivé úrady zverejnené na svojich webových stránkach;
Krízový štáb obce Jakubova Voľa pre územie obce prijal okrem vyššie uvedených ešte tieto opatrenia:
1. zákaz vstupu a zhromažďovania občanov na detskom ihrisku, futbalovom ihrisku a na školskom dvore –

2.

uvedené priestory budú označené oznamom „ZÁKAZ VSTUPU do odvolania“ a ohraničené páskou „ZÁKAZ
VSTUPU“ ( upozorňujeme rodičov, že deti nemajú prázdniny a spoločne trávia čas na území obce, ale majú byť v domácom
prostredí a čo najmenej sa stýkať s inými osobami )
na obecnom úrade sa rušia stránkové hodiny až do odvolania – neodkladné veci vybavíme prostredníctvom tel. 0911
382 666 alebo e-mailom obec@jakubovavola.sk

3. rušia sa bohoslužby až do odvolania ( duchovný otec Bartolomej oznamuje, že stretnutie prvoprijímajúcich detí, ktoré sa malo konať 13.3.2020, sa prekladá na neurčito)
4. dôsledne dodržiavanie pravidelného umývania rúk, pri kašľaní si zakrytie úst vreckovkou a vyvarovanie
sa úzkemu kontaktu s ľuďmi
5. UPOZORŇUJEME TÝCH, KTORÍ SA VRÁTIA NA ÚZEMIE OBCE ZO ZAHRANIČIA, ABY
DODRŽIAVALI POVINNÚ 14-DŇOVÚ KARANTÉNU SPOLU SO VŠETKÝMI ČLENMI
SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI
6. dôchodcovia , ktorí potrebujú akúkoľvek radu, môžu kontaktovať starostku - 0911 382 666
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka treba postupovať nasledovne:
-

výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo RUVZ Prešov 0911 908 823 a informovať
ich o svojom zdravotnom stave
nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice
VERÍME, ŽE SA VŠETCI K DANEJ SITUÁCII POSTAVÍME ZODPOVEDNE.
Krízový štáb obce Jakubova Voľa

