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Vážení občania,
1. Dôrazne Vás žiadame, aby ste nevypaľovali na svojich
záhradách konáre, trávu, prípadne iný odpad. Vzhľadom na
situáciu, ktorá je, je neprípustné, aby sme si životné prostredie
ešte znečisťovali pálením rôznych druhov odpadov
a ohrozovali zdravie všetkých naokolo.
Prosím Vás, aby ste konáre, ktoré budete mať po orezaní
stromov, kríkov zhromaždili na jedno miesto na svojom
pozemku. Obec bude opäť, ako v minulom roku zberať
konáre a štiepkovať.
2. Na web stránke obce a úradnej tabuli obce sú zverejnené
informácie vo veci „Zabezpečenia ochrany lesov pred
požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých
porastov v roku 2020“.
3. Na základe podnetov našich spoluobčanov vyzývam mladých
ľudí, ktorí sa zhromažďujú v autobusových zastávkach vo
večerných hodinách, prípadne na iných miestach na verejných
priestranstvách, aby tak nekonali a nevytvárali skupinové
stretnutia. Týmto konaním ohrozujú občanov našej obce aj
samých seba. Tiež takéto konanie je porušením nariadení
hlavného hygienika a opatrení obce Ličartovce. Obec bude
túto situáciu monitorovať a vyvodí dôsledky voči tým, ktorí
opatrenia porušujú.
4. Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela
k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby
svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala
zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať
a akceptovať vydané nariadenie.

5. Prosíme občanov o trpezlivosť a pochopenie opravy
miestneho rozhlasu. Revízia vykonaná bola, zistené boli
nedostatky, avšak firma, ktorá mala v pondelok nastúpiť je
v 14-dňovej karanténe. Po ukončení karantény bude oprava
miestneho rozhlasu zrealizovaná.
6. Aktuálne informácie o súčasnom stave v SR, opatreniach na
zamedzenie šírenia koronavírusu sú uvedené na web stránke
obce Ličartovce a úradnej tabuli. Ide aj o informácie v oblasti
„Koronavírus a pracovné právo“.
Koronavírus a pracovné právo
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí,
ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová
karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto
odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia,
oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami
Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva
SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti
informovali aj zamestnávateľa.
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/
koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html
Ministerstvo zdravotníctva SR
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Ďakujeme !

