Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov
OZNÁMENIE
V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou šírením
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom
(COVID-19) by sme chceli občanov Obce Horný Lieskov
informovať o najdôležitejších informáciách a obmedzeniach,
ktoré budú mať v najbližších dňoch a týždňoch vplyv nielen na
život v našej obci, ale v celej spoločnosti:
- Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských
zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020
vrátane, z tohto dôvodu bude prerušená aj prevádzka
Materskej školy a Školskej jedálne v Obci Horný Lieskov.
- Na základe usmernenia a odporúčania Ministerstva vnútra
SR budú na Obecnom úrade v Hornom Lieskove
obmedzené stránkové hodiny obecného úradu počas trvania
mimoriadnej situácie pri zabezpečovaní preneseného
výkonu štátnej správy, t. j. od dnes 16. marca 2020 budú do
odvolania stránkové hodiny počas pracovných dní od 08.00
hod. do 11.00 hod.. Zároveň žiadame občanov, aby
uprednostňovali elektronickú a telefonickú komunikáciu
s obecným úradom a sledovali webovú stránku obce
www.lieskov.sk a tiež facebookovskú stránku obce, kde
budú postupne zverejňované všetky dôležité informácie
súvisiace prijatými opatreniami a obmedzeniami.
- Prevádzka potravín v našej obci a jej zásobovanie bude
fungovať tak ako doteraz, t. j. v pondelok až v piatok v čase
od 06.00 do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 06.00 do 12.00
hod. Zároveň žiadame a vyzývame všetkých občanov
a návštevníkov potravín, aby pri návšteve potravín
používali ochranné rúška, resp. akýmkoľvek iným
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spôsobom zahaľovali svoju tvár napr. šálom alebo šatkou,
aby tak chránili zdravie zamestnancov potravín, ostatných
zákazníkov potravín a tiež svoje zdravie. Veľmi dôležité je
tiež používanie ochranných rukavíc alebo klieští pri
manipulácii s pečivom, ktoré sú v prevádzke potravín
dostupné, vhodné je tiež používanie hygienických rukavíc
pri nákupe.
- Taktiež žiadame všetkých občanov, aby obmedzili svoj
pohyb na verejných priestranstvách a aby nevychádzali
zbytočne zo svojich domácností a domovov. Uzatvárajú sa
tiež ihriská v obci, t. j. detské ihrisko a viacúčelového
ihrisko pri amfiteátri „pod Smriečím“ a tiež detské ihrisko
pri materskej škole, aby sa tak zabránilo zhromažďovaniu
detí a osôb na týchto priestranstvách. Voľný pohyb do
prírody je možný (venčenie domácich zvierat, krátke
prechádzky v nevyhnutej potrebe), upozorňujeme však
občanov, aby sa takto v prírode nezhromažďovali
a nevytvárali tak veľké skupiny.
- Rovnako žiadame občanov, aby o svojom návrate alebo
o návrate svojich blízkych zo zahraničia bezodkladne
informovali okrem príslušných úradov aj zamestnancov
Obecného úradu v Hornom Lieskove.
O ďalších udalostiach, obmedzeniach a prijatých opatreniach
v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou vás budeme
priebežne informovať prostredníctvom rozhlasu. Odporúčame tiež
sledovať webovú stránku obce www.lieskov.sk, facebookovskú
stránku obce https://www.facebook.com/hornylieskov/ a informácie
zverejňované v informačných tabuliach v obci.
Cieľom všetkých prijatých opatrení a obmedzení je predovšetkým
ochrana zdravia ľudí.
Ďakujeme za porozumenie.
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