OBEC DIVINKA
Obecný úrad Divinka, Divinka 142, 013 31 Divina
_______________________________________________________________
Vážení seniori.
Spolu s týmto listom Vám doručujeme aj ďalšie bavlnené ochranné rúška, ktoré opäť
vyrobili domáce krajčírky z obce pre Vás, pretože sme si vedomí problémov s ich obstaraním.
Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste dodržiavali všetky odporúčania, výzvy a pod.
ohľadne správania sa v tejto zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame všetci.
Aj dnes Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil
nasledovnú výzvu:

„Dôrazne vyzývame seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu
na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho
zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych
zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako
vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za
účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia“.
Dnes boli vydané aj ďalšie obmedzenia. Z tých, ktoré sa týkajú najmä vás, sú:
• Vychádzať a pohybovať sa na verejnosti je možné iba s prekrytím horných dýchacích
ciest (napr. rúško, respirátor, šál a pod.).
• V obchodoch sú pre osoby nad 65 rokov vyčlenené hodiny 9:00 – 12:00 hod.
• Všetky predajne potravín, mäsa, pečiva a pod. budú v nedeľu zatvorené.
• Pri vstupe do nemocníc, obchodov, či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí sa
pri vstupe bude merať teplota a taktiež je potrebné dodržiavať dvojmetrový odstup.
Vážení seniori, chcem Vás opätovne požiadať, aby ste si nákupy potravín, liekov, či
drogérie zabezpečovali najmä prostredníctvom svojich príbuzných, blízkych a pokiaľ to nie
je nevyhnutné zdržiavali sa výlučne doma.
V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti či už s nákupom potravín, liekov,
dodaním ďalších rúšok, alebo iných nevyhnutných potrieb, bez akýchkoľvek obáv
kontaktujte obecný úrad Divinka na tel. číslo 041/ 562 14 86, emailom obec@divinkalalinok.sk, prípadne starostu obce na mobil 0907 831 617. Radi vám pomôžeme.
Všetky informácie obce sú zverejňované na www.divinka-lalinok.sk, prostredníctvom
obecného rozhlasu, prípadne na facebook starostu obce Michal Krško.
Som si vedomý, že mnohí nemáte prístup k týmto informáciám, preto ak by ste mali
záujem pošlite nám Vaše mobilné telefónne číslo, ktoré pridáme do sms rozhlasu a niektoré
dôležité správy Vám budeme posielať aj na mobil.
V Divinke 25.3.2020
Ing. Michal Krško, v.r.
starosta obce Divinka

