V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia
II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na
území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Kováčovce opatrenia
smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Kováčovce. Opatrenia sú
zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie
následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení,
o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.
Zasadnutie_KS_24032020
Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Kováčovce dňa 24. 3. 2020
1. Zákaz všetkých hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej
povahy organizované právnickými osobami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kováčovce ako aj všetkými fyzickými a právnickými osobami – podnikateľmi
predbežne do odvolania.
2. Odporúča obmedziť stretávanie organizácií pôsobiacich na území obce Kováčovce.
3. Od 25.03.2020 od 8.00 hod zákaz prenajímania, alebo poskytovania obecných
priestorov pre akékoľvek skupiny do odvolania.
4. Od 25.03.2020 od 8.00 hod. zákaz predaja na všetkých trhových miestach v obci
Kováčovce.
5. Od 25.03.2020 odporúča obmedziť stretávanie sa občanov na verejných
priestranstvách obce – park, detské ihriská.
6. Od 25.03.2020 poverení zamestnanci OcÚ zabezpečia zvýšenú dezinfekciu priestorov
OcÚ a kultúrneho domu.
7. Od 25.03.2020 až do odvolania budú obecný úrad, kultúrny dom a knižnica pre
verejnosť zatvorené.
8. Odporúča všetkým obyvateľom obce Kováčovce, ktorí sa vrátia zo zahraničia, aby sa
telefonicky alebo mailom nahlásili na OcÚ na mailovej adrese kovacovce@gonet.sk
9. KŠ obce ako aj zamestnanci obce budú sledovať dodržiavanie 14–dňovej karantény
pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí s vrátia zo zahraničia
a prípadné porušenie tohto opatrenia nahlasovať Polícií SR.
10. Sledovať denne aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s ochorením COVID
– 19, v prípade potreby prijímať preventívne opatrenia na základe usmernení ÚKŠ SR
a KŠ OÚ Veľký Krtíš.

11. Informovanie obyvateľov obce Kováčovce o aktuálnej situácií sa bude vykonávať
prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky obce a letákov.
12. Žiadame dôsledné dodržiavanie usmernení ÚKŠ SR, Ministerstva školstva SR,
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva
SR a Krízového štábu obce Kováčovce.
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