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POKYN
starostu obce Plevník-Drienové č. 1/2020
k preventívnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus)
Dňa 12.03.2020 zvolal starosta obce Plevník-Drienové Krízový štáb obce v súvislosti
ochorením COVID-19 (koronavírus). Po rokovaní krízového štábu vydal nasledovné príkazy a
odporúčania na vykonanie preventívnych opatrení na území obce Plevník-Drienové
Prikazuje sa :
 prerušiť v piatok 13.03.2020 vyučovací a výchovno-vzdelávací proces v Základnej
škole Dominika Tatarku a to udelením riaditeľského voľna,
 prerušiť od pondelka 16.3.2020 do piatku 27.3.2020 vrátane vyučovací a výchovnovzdelávací proces v základnej škole, materskej škole a v školskom klube detí, vrátane
voľnočasových krúžkov, tréningov a iných aktivít organizovaných školskými
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 všetkým zamestnancom, žiakom, študentom, návštevníkom, rodičom vo všetkých
školských zariadeniach (ZŠ, MŠ, ŠKD): dodržiavať pokyny a odporúčania riaditeľov
týchto zariadení týkajúcich sa dodržiavania postupov na zabránenie vzniku a šírenia
infekcie koronavírusu a pokynov pri cestovaní do a z oblastí postihnutých
koronavírusom.
 zrušiť organizovanie hromadných športových, kultúrnych, spoločenských, predajných
a iných podujatí,
 zabezpečiť dezinfekciu spoločných priestorov vo verejných budovách, v základnej
škole, materskej škole a v školskom klube detí,
 neposkytovať priestory verejných budov (kultúrny dom, hasičská zbrojnica, šatne TJ,
základná škola, materská škola, školský klub detí) na organizovanie verejných
a hromadných podujatí,
 pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
www.uvzsr.sk, webstránku Ministerstva zdravotníctva SR: www.health.gov.sk
alebo webové sídlo obce www.plevnik-drienove.sk a priebežne oboznamovať občanov
a zamestnancov s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami
v súvislosti s ochorením COVID-19,
 riaditeľkám MŠ a ZŠ postupovať a riadiť sa podľa usmernenia z Ministerstva školstva SR
 zriadiť dostupnou formou 14-dňovú izoláciu od pracoviska zamestnancov v prípade ich
návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných
14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu,
Starosta obce PRIKAZUJE s okamžitou platnosťou riaditeľke základnej školy, riaditeľke
materskej školy, vedúcej školskej jedálne,
predsedom a vedúcim
organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo organizáciám založeným obcou a občianskym

združeniam, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho
obsahu, a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite zabezpečili vykonanie príkazu
a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov s obsahom tohto príkazu.
Odporúčania:
 v prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, sťažené
dýchanie, slabosť, horúčka) postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika –
nenavštíviť zdravotnícke zariadenie, ale informovať o situácii krízovú linku
0800 221 234
 odporučiť zamestnancom organizácií a tiež žiakom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce
obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu
koronavírusu (obchody, nákupné centrá, reštauračné zariadenia a pod.)
 obmedziť schôdzkovú činnosť, tréningy v športovom zariadení a skúšky folklórnych
skupín,
 občanom obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí,
 zamestnancov obecného úradu kontaktovať najmä elektronicky alebo telefonicky,
 platby na účet obce vykonávať bezhotovostne,
 podania adresované OcÚ posielať poštou, alebo elektronicky, OcÚ navštevovať iba
v minimálnom rozsahu,
 podnikateľským subjektom obmedziť obchodné kontakty s partnermi z postihnutých
oblastí, vykonávať a dodržiavať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu,
 predpis liekov uskutočniť prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následne
vyzdvihnúť v lekárni prostredníctvom e-receptu.
 občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu
verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne alebo Považskej Bystrici,
 občanom realizovať tzv. dobrovoľné karantény v domácom prostredí.
 obyvateľom obce Plevník-Drienové dodržiavať a sledovať inkubačnú dobu pri návrate
z krajín s potvrdeným výskytom vírusu.
Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 v skratke:
 zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí
sa vrátia zo zahraničia
 zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení
 zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou
Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné
obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness
centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len
potraviny, lieky a drogériu
 obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 hotely a reštaurácie budú otvorené

Výzva pre občanov:
 Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu
k svojim blízkym, ku kolegom, k zachovaniu pokoja a rozvahy a nepodliehaniu panike.
Obec Plevník-Drienové vyzýva všetkých obyvateľov, aby v plnom rozsahu rešpektovali
pokyny a opatrenia prijaté dňa 12.03.2020 Ústredným krízovým štábom SR a tiež
Krízovým štábom obce Plevník-Drienové.
Obec Plevník-Drienové vyzýva všetkých obyvateľov, aby v plnom rozsahu rešpektovali aj
všetky ostatné opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR.
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do odvolania.

V Plevníku-Drienovom, dňa 12.3.2020

Miroslav Kremeň
starosta obce

Vyvesené a zverejnené : 12.03.2020
Zvesené: .........................

