OBEC LIČARTOVCE
Obecný úrad
LIČARTOVCE 239, 082 03
_____________________________
Preventívne opatrenia na území obce
Ličartovce v súvislosti so šírením
koronavírusu
Aktualizácia:
13.3.2020
Sociálna poisťovňa
- informuje občanov, najmä rodičov, o zavedení zjednodušeného spôsobu podania
žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských
zariadení. Všetky informácie nájdete TU: https://bit.ly/2wPhucy
❖
12.3.2020
Obec Ličartovce
-

ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ na území obce Ličartovce, prijala nasledujúce stanovisko na
deň 13.3.2020:
V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon udeliť riaditeľské
voľno pre ZŠ Ličartovce.
● V zmysle § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prerušiť
prevádzku v MŠ zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí.
●

-

riaditeľka ZŠ v Ličartovciach oznamuje rodičom žiakov ZŠ, že počas prerušeného
vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané domáce úlohy elektronicky,
prostredníctvom e-mailu a SMS,

-

-

v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na Obecnom úrade
v Ličartovciach, s cieľom predísť šíreniu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie
COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy obecného úradu len
v nevyhnutnom rozsahu,
rušia sa stránkové, úradné hodiny Obecného úradu Ličartovce do odvolania. V prípade
potreby nás prosím kontaktujte telefonicky na číslach: 051 7931 723 alebo
0903 770 536, prípadne e-mailom: obec.licartovce@gmail.com

Budova Obecného úradu v Ličartovciach bude uzamknutá, pre potreby vybavenia neodkladnej
záležitosti vopred zavolajte na vyššie uvedené telefónne čísla a zazvoňte prosím pri
vstupných dverách do budovy.
Bližšie informácie, ako aj telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke
www.licartovce.eu

Termín: od 13. marca 2020 do .....
Výber daní a poplatkov je pozastavené do 31.3.2020.

-

Žiadame všetkých občanov, aby sa nezdržiavali v kolektívoch a skupinách osôb
a aby s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou pristupovali k realizácii opatrení
vydaných Ústredným krízovým štábom SR na zabezpečenie prevencie pred

-

ochorením.
Obec Vás prostredníctvom rozhlasu, zverejnením na web stránke obce Ličartovce,
úradných tabuliach bude priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie.

-

Všetky aktuálne informácie o danom stave sú vysielané vo všetkých dostupných médiách.

Za pochopenie ďakujeme!
❖
Denný stacionár St. Martin Ličartovce
-

oznamuje občanom, že z dôvodu prijatia opatrení Ústredným krízovým štábom SR
bude denný stacionár v Ličartovciach zatvorený.
❖

Ústredný krízový štáb SR
-

prijal z dôvodu hrozby koronavírusu prísne preventívne a bezpečnostné opatrenia:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zatvorenie škôl a školských zariadení na celom území SR predbežne na dobu 14
dní.
Zavedenie hraničných kontrol od piatku 13.3.2020 od 7.00 hod. na všetkých
hraničných priechodoch.
Zatvorenie aquaparkov, zábavných parkov a rekreačných stredísk, rovnako aj
lyžiarskych stredísk.
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
Zatvorenie zábavných podnikov, diskoték.
Obmedzenie medzinárodnej vlakovej dopravy a autobusovej dopravy.
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len
potraviny, lieky a drogériu).
Zatvorené zábavné podniky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.
Obmedzenie úradných hodín na štátnych úradoch na 3 hodiny denne.
❖

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Prešove
-

v záujme realizácie opatrení, ktoré boli prijaté Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny
Bratislava s cieľom predísť šíreniu koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19,
Vám oznamujeme, že počnúc dňom 10. 3. 2020 až do odvolania, teda počas krízovej
situácie budú realizované nasledovné opatrenia týkajúce sa služieb pre občana
v súvislosti s jeho vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

a) rušia sa všetky termíny kontaktov na úrade práce, nedostavenie sa na kontakt v
stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie
povinností; ďalší termín pre UoZ úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom,
b) nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania
krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,
c) nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, vrátane DPN a OČR UoZ
počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,
d) rušia sa všetky IPS aktivity pre UoZ,
e) pre UoZ, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, sa
bude za osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7
dní odo dňa skončenia zamestnania.
V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok,
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a
parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:
a) úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým
podpisom aj e-mailom,
b) ak klient donesie žiadosť alebo dokument osobne, budú prebrané na recepcii úradu,

c) skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací
preukaz môžu klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým
podpisom, e-mailom alebo telefonicky,
d) doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a
potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so
zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,
e) ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na
uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od
skončenia krízového režimu.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie máte možnosť požiadať prostredníctvom emailu
po@upsvr.gov.sk. alebo telefonicky. Telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej
stránke www.upsvr.sk/po.
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme !
-

informácie a odporúčania pre svojich klientov v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia
COVID-19 sú zverejnené na stránke: https://bit.ly/3aORYTm

Na celom území Slovenska platí od dnešného rána mimoriadna situácia. Počas
mimoriadnej situácie sa podľa Ústredného krízového štábu SR nebude zasahovať do práv
a slobôd občanov. Správu budeme po zaslaní nových informácií priebežne aktualizovať.
❖
Mestský úrad v Prešove
-

od štvrtka 12. marca 2020 ruší stránkové hodiny, všetky oddelenia tak budú pre
verejnosť uzavreté. Výnimkou je len pokladňa na Jarkovej ulici č. 24 a podateľňa na
Hlavnej ulici č. 73. Jednotlivé oddelenia úradu môžu občania kontaktovať telefonicky
alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@presov.sk. Mesto
Prešov žiada občanov, aby do podateľne a pokladne MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných
prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.

V prípade potreby služieb Matričného úradu môžu občania Matričný úrad kontaktovať
telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy matrika@presov.sk.
Mesto Prešov žiada občanov, aby do podateľne a pokladne MsÚ prichádzali iba
v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky
ochorenia. v záujme realizácie opatrení prijatých.
Zároveň platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu
blízkych, v prípade sobášov v Obradnej sieni MsÚ v maximálnom počte 10 ľudí, v prípade
pohrebov rovnako, maximálne 10 ľudí.

O ďalších potrebných opatreniach bude mesto Prešov priebežne informovať v závislosti
od aktuálnej situácie.
Zároveň platí zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a denných
stacionároch až do odvolania.

❖
Stavebný úrad v Prešove
Dňa 11.3.2020 boli prijaté na úrovni mesta Prešov  „Preventívne opatrenia na území mesta
Prešov v súvislosti so šírením koronavírusu“.
Konania zvolané spoločným obecným úradom- stavebným úradom na najbližších 14 dní sa
rušia a budú zvolané opakovane zo strany stavebného úradu, o čom budú tak stavebníci, ako
aj účastníci konaní a starostovia obcí včas informovaní.
V čase krízového režimu je možné sa s pracovníkmi stavebného úradu kontaktovať na
telefónnych číslach a e-mailových adresách zverejnených na webovej stránke mesta Prešov
https://www.presov.sk/stavebny-urad.html a svoje podania podávať vyššie uvedeným
spôsobom.
Stavebný úrad sa všetkým dotknutým touto vzniknutou situáciou ospravedlňuje a za
pochopenie a spoluprácu ďakuje.
❖
Ústredný krízový štáb SR
-

v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 10. marca
2020 organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po
dobu 14 dní s tým, že v prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená.

Znenie rozhodnutia nájdete tu: http://bit.ly/38BR4Z8
Ústredný krízový štáb SR zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých
občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi,
s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.
Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas v dohľadnej dobe vydá pravidlá pre domácu
povinnú karanténu. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do
výšky 1650 eur.

V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava,
vyzýva občanov, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú
službu.
Znenie rozhodnutia nájdete tu:

http://bit.ly/2wFBNJx

❖
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
-

odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku
kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je
k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne ju zahoďte do koša,
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle
alebo kýcha,
• zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou
ľudí,
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením
alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý
určí ďalší postup liečby.
Obec Ličartovce informuje občanov prostredníctvom svojich komunikačných kanálov
o potrebe zvýšenej hygieny a ostražitosti v rámci výskytu príznakov ochorenia.
Informovaní sú aj všetci zamestnanci OcÚ Ličartovce.

V prípade potreby budeme postupovať podľa nariadení RÚVZ v Prešove, pokynov
hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ústredného krízového štábu SR.

Zverejnené : 13.03.2020
Aktualizované : 13.03.2020

