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Úplné znenie opatrení Obce Tešedíkovo na predchádzanie vzniku a šíreniu
ochorenia COVID-19 (koronavírus) na území obce Tešedíkovo ku dňu
13.3.2020.
Obec Tešedíkovo, zastúpená starostkou Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, v zmysle prijatých záverov
zo zasadnutí krízového štábu obce Tešedíkovo zo dňa 9.3.2020 a 13.3.2020 prijíma na území
obce Tešedíkovo s účinnosťou

od 13.3.2020 do odvolania
nasledovné preventívne opatrenia proti šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného
koronavírusom COVID-19 :


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR budú od 16. marca najmenej
po dobu 14 dní zatvorené všetky školy a školské zariadenia na území obce
Tešedíkovo.



V Domove sociálnych služieb Obce Tešedíkovo je na základe rozhodnutia Ústredného
krízového štábu SR nariadený prísny zákaz návštev.



Zakazuje sa všetkým fyzickým, fyzickým osobám- podnikateľom, právnickým
osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy na území obce Tešedíkovo, vrátane bohoslužieb
v rímskokatolíckom kostole a v evanjelickej modlitebni.



Zakazuje sa využívanie uzatvorených priestorov Obce Tešedíkovo (najmä priestorov
kultúrneho domu, telocvične ZŠ, budovy spoločenského centra), na usporadúvanie
športových a iných aktivít. Obecná knižnica bude v termíne platnosti týchto opatrení
zatvorená.



Krízový štáb Obce Tešedíkovo ukladá pohrebníckej službe zabezpečiť, aby počas
smútočných obradov sa v dome smútku zdržiavali len blízke osoby zosnulých,
hromadné združovanie počas smútočných obradov je povolené len vo vonkajších
priestoroch cintorína s dodržiavaním odporúčanej vzdialenosti medzi osobami
najmenej 1 meter.



V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného zdravia
č. OLP/2576/2020 Krízový štáb Obce Tešedíkovo ukladá zatvoriť všetky miestne
prevádzky verejného stravovania, t.j. pohostinstvá, krčmy, cukrárne, bistrá a bary,
okrem reštaurácií, ktoré môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod.



V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného zdravia
č. OLP/2576/2020 Krízový štáb Obce Tešedíkovo ukladá zatvoriť zariadenia
starostlivosti o ľudské telo - kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra,
solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón.



Krízový štáb Obce Tešedíkovo pre všetky ostatné miestne prevádzky ukladá
povinnosť regulovať vstup klientov do jednotlivých prevádzok v závislosti od

OBEC TEŠEDÍKOVO
925 82 Tešedíkovo č. 860
Krízový štáb obce Tešedíkovo
Tel.: fax: 031/ 77 95 225, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk, web: www.tesedikovo.sk

priestorových kapacít a dbať na zvýšenú dezinfekciu priestorov a zariadenia
prevádzky.


Ambulantný predaj na území obce Tešedíkovo sa zakazuje, výnimku tvorí predaj
pekárenských a mliečnych výrobkov.



Krízový štáb Obce Tešedíkovo prosí občanov, aby obmedzili osobnú návštevu
obecného úradu len na nevyhnutné úkony a odporúča, aby sa občania snažili vybaviť
si úradné záležitosti predovšetkým písomne, telefonicky, e-mailom a prostredníctvom
internetbankingu s nasledujúcimi kontaktami:
Telefónny kontakt:
031/77 95 411
e-mail:
tesedikovo@tesedikovo.sk
IBAN:
SK83 0200 0000 0000 2192 1132
Upravujú sa stránkové hodiny Obecného úradu nasledovne:
v pondelok
od 13.30 hodiny
do 15.30 hodiny,
v stredu
od 9.00 hodiny
do 11.00 hodiny,
od 15.00 hodiny
do 17.00 hodiny.
V súrnych a neodkladných prípadoch (úmrtie a pod.) je možné mimo stránkových dní
kontaktovať zamestnancov obecného úradu. Vstup na obecný úrad bude umožnený len
obyvateľom Tešedíkova, ktorí budú môcť vstupovať na jednotlivé úseky po jednom,
len v prípade, ak nevykazujú známky ochorenia.



Krízový štáb obce Tešedíkovo odporúča obyvateľom obce
- dodržiavať prísne preventívne a karanténne opatrenia,
- pri vstupe do uzavretých priestorov zakrývať ústa a nos rúškami, šálmi, šatkami,
- vyhýbať sa neodôvodnenému osobnému kontaktu a podávaniu si rúk,
- zabezpečiť, aby deti počas uzávierky škôl a školských zariadení sa zdržiavali
predovšetkým doma, vyhýbali sa kolektívu a styku so staršími osobami.



Krízový štáb obce Tešedíkovo žiada obyvateľov, ktorí sú v karanténe, aby túto
skutočnosť nahlásili e-mailom na adresu tesedikovo@tesedikovo.sk, alebo telefonicky
na tel. čísle 031/7795411.

Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledné dodržiavanie prijatých
opatrení KŠ.
Krízový štáb Obce Tešedíkovo prehodnotí prijaté opatrenia v závislosti od ďalších rozhodnutí
Ústredného krízového štábu SR, ktoré majú byť prijaté 16. marca 2020. Krízový štáb bude
priebežne informovať obyvateľov o ďalších potrebných preventívnych opatreniach.
V Tešedíkove, 13.3.2020.
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce,
predsedníčka krízového štábu

