Nariadenie starostu obce vo veci zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 na území
obce Krásnohorské Podhradie
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku na základe Uznesenia
Vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a Opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia bolo zvolané zasadnutie krízového štábu obce
Krásnohorské Podhradie za účelom prijatia bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia COVID-19.
Od 26.10.2020 v obci Krásnohorské Podhradie sú prijaté nasledovné opatrenia:
a) Zakazuje pohyb osôb v priestoroch budov obce za účelom iným ako príchod do
zamestnania do 1. novembra 2020. Od 2. novembra 2020 sa každý zamestnanec obce
musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu
certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Zakazuje
pohybovať sa v priestoroch budov bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako
je napríklad rúško, šál šatka.
b) Prikazuje pracovníkom MOPS pri vchode do Obecného úradu – upozorniť na vnútorné
nariadenia obce: zákaz pohybu osôb v budove OcÚ za účelom iným ako príchod do
práce do 1. novembra 2020. Od 2. novembra 2020 sa každá osoba, ktorá vstupuje do
budovy musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu
certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Prikazuje každej
osobe, ktorá vstupuje do budovy merať teplotu, upozorniť na povinnosť nosenia rúšok,
dezinfekciu rúk a zápis do knihy evidencie návštev.
c) Od 2. novembra 2020 obmedzuje úradné hodiny počas pracovných dní nasledovne:
Pondelok od 09.00 do 12.00 hod.
Utorok od 09.00 do 12.00 hod.
Streda
od 09.00 do 12.00 hod.
Piatok
od 09.00 do 12.00 hod.
Nariaďuje zamedzenie voľného pohybu osôb po chodbách a kanceláriách Obecného
úradu. V podateľni si občania vybavia potrebné záležitosti telefonicky, e – mailom a
elektronickou komunikáciou. Pokiaľ je nutná osobná návšteva priestorov Obecného
úradu, občania budú vstupovať do priestorov v maximálnom počte 1 občan/kancelária.
d) Obec Krásnohorské Podhradie ruší podujatia v sále kultúrneho domu, v klube pri
kultúrnom dome, v zasadacej miestnosti obecného úradu, hromadné podujatia, ktoré sú
organizované na území obce - do odvolania. Zakazuje zhromažďovanie väčších skupín
ľudí na verejných priestranstvách v obci za účelom iným ako je cesta do zamestnania,
cesta do školy, za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb
(nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky
a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie
starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie
pohonných hmôt).
e) Ruší každoročnú oslavu Jubilantov, Vianočný trh, Silvestrovskú zábavu.
f) Prikazuje zamestnancom Obecného úradu obmedziť pohyb v budove na minimum,
uprednostniť komunikáciu telefonicky, e-mailom.
g) Prikazuje zamestnancom usmerniť občanov o možnostiach vybavenia potrebných
záležitostí telefonicky, e – mailom a elektronickou komunikáciou.
h) Ruší všetky športové podujatia na území obce Krásnohorské Podhradie.

i) Ruší všetky plánované jednodenné a viacdenné školenia a pracovné cesty
zamestnancov Obecného úradu.
j) Nariaďuje zvýšiť preventívne hygienické opatrenia a zvýšiť frekvenciu dezinfekcie
dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, sociálnych zariadení a pod. Na
dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Pri vchode do
budovy na viditeľnom mieste umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia. Pravidelne zabezpečovať dezinfekčné prostriedky.
k) Zakazuje prenájom obecných priestorov v kultúrnom dome a zároveň prikazuje
informovať občanov o zákaze, ktorí si prenajali priestory za účelom schôdze, predaja
a rodinných stretnutí.
l) Odporúča presunúť termíny sobášov.
m) Zakazuje návštevu Miestnej knižnice - do odvolania.
n) Pohreby sú dovolené za dodržania prísnych hygienických opatrení – v budove Domu
smútku max. 10 osôb s prekrytými hornými dýchacími cestami, v exteriéri s prekrytými
hornými dýchacími cestami a dodržania 2m odstupov. Pri vchode do cintorína na
viditeľnom mieste umiestniť upozornenie o prijatých nariadeniach.
o) Prikazuje terénnym sociálnym pracovníkom pravidelne informovať klientov MRK
o nebezpečenstve COVID-19, o prijatých opatreniach a o možnosti vybavenia
nevyhnutných záležitostí telefonicky, prípadne elektronickou formou a o dôležitosti
pretestovania antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie na
ochorenie COVID – 19 v dňoch od 31. októbra do 1. novembra 2020 na odbernom
mieste – Kultúrny dom Krásnohorské Podhradie, Hradná 200 a areál pri Fitnes klube,
Lipová 118 Krásnohorské Podhradie.
p) Prikazuje zamestnancovi Aktivačného centra pravidelne informovať o prijatých
opatreniach pracovníkov aktivačných prác a upozorňovať na dodržiavanie prísnych
hygienických opatrení a nutnosť pretestovania antigénovým testom certifikovaným na
území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 v dňoch od 31. októbra do 1. novembra
2020 na odbernom mieste – Kultúrny dom Krásnohorské Podhradie, Hradná 200 a areál
pri Fitnes klube , Lipová 118, Krásnohorské Podhradie.
q) Prikazuje pracovníkom obecného úradu pravidelne informovať občanov na webovom
sídle obce, na úradných tabuliach, resp. miestnym rozhlasom o nariadeniach.
Zodpovední za zabezpečenie opatrení: starosta, členovia krízového štábu, zamestnanci obce
Krásnohorské Podhradie

Bc. Peter Bollo
starosta obce

