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Vec: Systematická kontrola dodržiavania

na iadených opatrení na ochranu zdravia

V súvislosti s nepriaznivou epidemi logickou situáciou šírenia sa ochorenia
koronavírusu SARS-Co V -2 v okrese Michalov e a Sobrance sa obraciame priamo na orgány
samosprávy a orgány miestnej štátnej správy za účelom zlepšenia systematickej kontroly
dodržiavania nariadených opatrení na ochran zdravia ľudí. Toto cestou chceme požiadať
obce a mestá, aby prostredníctvom mestskéh a obecného rozhlasu priebežne a dôrazne
upozorňovali obyvateľov obce o platnom obmedzení pohybu a pobytu so zákazom
vychádzania od 01. januára 2021 v čase od 05. O hod. do 01. hod. nasledujúceho dňa, a to do
24. januára 2021. Zákaz vychádzania sa nevz ahuje len na stanovené výnimky. Osobitne je
nevyhnutné zdôrazniť pre obyvateľov obce, že ýnimka zo zákazu vychádzania sa udeľuje len
na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účelostarania
nevyhnutných životných potrieb do
najbližšej maloobchodnej predajne alebo o dobného miesta od miesta bydliska a cestu
späť.
Je dôležité, aby ste v spolupráci s
kresným riaditeľstvo PZ v Michalovciach a
mestskou políciou zabezpečili striktnejšie ko troly dodržiavania:
zákazu vychádzania a pohybu,
nosenie rúška na verejnosti, dod iavanie odstupov medzi ľuďmi a dostupnosti
dezinfekcie v budovách určených p verejnosť a v maloobchodných prevádzkach,
karanténnych opatrení u osôb po ic návrate zo zahraničia a
obmedzení v prípade konania so ášneho obradu, obradu krstu a pohrebného
obradu do počtu 6 ľudí, vrátane i civilných verzií, tak ako je to ustanovené vo
vyhláške Úradu verejného zdravo ríctva SR Č. 3 zverejnenej v čiastke 2/2021
Vestníku vlády SR, ktorou sa nari d'ujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok a hroma ných podujatí.
Zároveň Vám odporúčame, aby ste estou terénnych pracovníkov, ambulantných
lekárov a masovokomunikačných prostriedko vyzývali občanov k účasti na indivi uálnom
testovaní prostredníctvom registrácie cez e- aranténu po návrate zo zahraničia.
'
S pozdravom
MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygicnička
Na vedomie:
l. Prednostka Okresného úradu v Michal
2. Prednosta Okresného úradu v Sobranci
3. Mestá a obce v okrese Michalovce a S
4. Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovcia
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