Obec Klieština, Klieština 45, 018 02 Dolná Mariková
V Klieštine dňa 1.4.2020

POKYN STAROSTU OBCE KLIEŠTINA č. 1/2020
k preventívnym opatreniam a minimalizovaniu šírenia prenosného
ochorenia COVID – 19
K minimalizovaniu šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 v Obci Klieština starosta
obce UPOZORŇUJE OBČANOV:
 že s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. do odvolania sa zakazuje všetkým osobám
vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest – ústa a
nosa (ako napr. rúško, šatka, šál a pod.), pričom toto opatrenie je jedným z dôležitých
nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID – 19 spôsobených koronavírusom,
 že až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 že každú nedeľu v mesiaci budú uzatvorené obchody (ako napr. predajne potravín,
mäsa, chleba, pečiva, ovocia a zeleniny, drogérie, predajne s krmivom pre zvieratá,
predajne novín a časopisov a pod.) za účelom vykonania sanitárneho dňa počas
vyhlásenia krízovej situácie,
 zakázané sú návštevy na lôžkových častiach v nemocniciach ako aj osôb umiestnených
v zariadeniach sociálnych služieb (domovy dôchodcov),
 že občania starší ako 65 rokov majú od pondelka až do soboty špeciálne vyčlenený čas
od 09:00 hod. do 12:00 hod. pre ich pohyb v obchodoch (predajne potravín, mäsa,
chleba, pečiva, ovocia a zeleniny, potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá
a malé deti, potravín na osobitné lekárske účely a predajní drogérie),
 na dodržiavanie prijímaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, uznesení
vlády SR a krízových štábov ako aj usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti
s prenosným ochorením COVID – 19.
Starosta obce ODPORÚČA:
 seniorom vo veku nad 65 rokov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo
svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch, minimalizovali fyzický i sociálny
kontakt s druhými ľuďmi a aby v prípade potreby radšej požiadali o pomoc iných, alebo
využili pomoc obce spočívajúcu v asistenčnej pomoci pri nákupoch,
 verejnosti obmedziť osobný kontakt so zamestnancami obecného úradu, štátnymi
orgánmi a ostatnými úradmi a komunikovať s nimi najmä telefonicky alebo písomnou
formou,





platby obci vykonávať prednostne bezhotovostne, podania adresované Obecnému úradu
zasielať poštou alebo elektronicky,
občanom sledovať odporúčania, usmernenia a nariadenia príslušných orgánov, najmä
Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR, Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a v Považskej Bystrici,
občanom využívať v rámci možností pre zabezpečenie potrebných liekov ponuky
lekární na dovoz liekov ZADARMO až k Vám domov napr. Lekáreň u Broja, telefón:
0903665244, e-mail: lekarenubroja@gmail.com

V súvislosti s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutím
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uzneseniami vlády SR a krízových štábov ako
aj usmerneniami hlavného hygienika SR v súvislosti s prenosným ochorením COVID – 19
starosta obce INFORMUJE občanov najmä:
 prerušuje sa vyučovanie v období od 30.3.2020 až do odvolania,
 žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať od 30.4.2020
do 31.5.2020 bez osobnej prítomnosti detí (odporúča sa komunikácia elektronickou
formou) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,
 zápisy do základných škôl sa budú konať od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej
prítomnosti detí (odporúča sa komunikácia elektronickou formou) s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení; ak zákonný zástupca požiada
o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania,
 prihlášky na stredné školy treba podať riaditeľovi základnej školy do 15.5.2020,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať,
 prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa
a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
prijímacie skúšky do stredných škôl na nenaplnený počet miest pre žiakov ktorých
možno prijať do tried prvého ročníka sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020,
 ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9 ročníkov ZŠ a žiakov 4. ročníkov
osemročných gymnázií,
 zrušené sú písomné maturity, ústna maturitná skúška sa uskutoční v riadnom
skúšobnom období počas dvoch kalendárnych týždňov a to do dvoch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30.6.2020,
 pre študentov je zrušená bezplatná železničná doprava, a to až do termínu uzavretia škôl,
 od 30.3.2020 pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou
koncentráciou ľudí bude vykonané meranie telesnej teploty,
 v akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia ľudia dodržiavať dvojmetrové
rozstupy (stáť minimálne dva metre od seba),
 posúvajú sa povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky v práci,
 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb sa prikazuje dôsledne
dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim,
 vládou boli schválené zmeny v Zákonníku práce súvisiace s prijímanými opatreniami
pri šírení prenosného ochorenia COVID – 19 upravujúce organizáciu pracovného času,
dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

Starosta súčasne informuje o poskytujúcej POMOCI Obce Klieština:
 v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Dolná Mariková so sídlom v Hatnom sa
pre seniorov nad 65 rokov pokračuje v rozvoze mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov do
domácností podľa objednávok seniorov,
 na základe požiadavky je pre seniorov nad 65 rokov, osamelých seniorov, občanov so
zdravotnými problémami a občanov v karanténe poskytovaná asistenčná služba –
pomoc pri nákupoch základných potravín, vyzdvihnutí liekov, pošty a podobne, na
objednanie ktorej slúži telefónne číslo 042/4356174 alebo e-mailová adresa obce:
kliestina@pegonet.sk,
 na základe žiadosti občanov obce dochádzajúcich aj v tomto období do zamestnania,
bolo od 27.3.2020 v súčinnosti so SAD Trenčín prevádzkareň Považská Bystrica a
odborom dopravy TSK, zabezpečené zachádzanie autobusového spoja s odchodom
z Považskej Bystrice – autobusová stanica o 18.45 hod. pokračujúceho do obce Horná
Mariková – Vlkov cez obec Klieština, nakoľko občania po 12 hodinovej pracovnej
činnosti museli v tejto zdraviu ohrozujúcej situácii ísť pešo ešte 2 kilometre, a to
v každom počasí, čo sa môže odraziť aj na ich zdraví, ale najmä oslabení ich imunity,
 každý občan obce vo veku nad 60 rokov dostal bezplatne bavlnené ochranné rúško,
 pravidelná dezinfekcia obecných budov a vonkajších priestorov (autobusové zastávky),
 pravidelná informovanosť občanov obce o prijímaných opatreniach ÚVZ SR,
uzneseniach vlády SR a krízových štábov ako aj usmerneniach hlavného hygienika SR
v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19.
Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim
blízkym, ku kolegom, k zachovaniu pokoja a rozvahy, ako aj k rešpektovaniu a dodržiavaniu
prijímaných opatrení a nariadení v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19.
Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva
SR nájdete na http://www.uvzsr.sk alebo webstránke Ministerstva zdravotníctva SR
http://www.health.gov.sk.

JUDr. Rastislav Bačík v. r.
starosta obce

