Zasadnutie Krízového štábu obce Hrubý Šúr zo dňa 23.03. 2020
Oznamujeme občanom, že súvislosti so zamedzením šírenia koronavíru-COVID—19 zasadal
dňa 23.03. 2020 Krízový štáb obce Hrubý Šúr.
Krízový štáb obce Hrubý Šúr berie na vedomie:
- opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo
dňa 16.03. 2020
- opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo
dňa 18.03. 2020
- uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 zo dňa 18.03. 2020
- usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochránením COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)
- informácie týkajúce sa organizovania pohrebov - max. počet ľudí 15 s ochranným
rúškom a s rukavicami
V plnom znení sú všetky tieto usmernenia zverejnené na webovej stránke obce.

Krízový štáb obce Hrubý Šúr oznamuje občanom, že naďalej zostávajú
v platnosti tieto nariadenia:




Naďalej trvá prerušenie výučby vo všetkých školských a predškolských zariadeniach
na území obce
 Základná škola
 Školský klub
 Materské školy
 Školská jedáleň a vývarovňa (vrátane výdaja stravy pre dôchodcov)
 Dňa 23.03. 2020 sa odstránili potraviny pred uplynutím záručnej lehoty a po
záručnej lehote
Naďalej ostáva pre verejnosť uzatvorené






Spoločenská miestnosť pri ihrisku
Všetky ihriská a všetky športové areály
Pizzéria - funguje iba donáška,
Ubyt. služby a pohostinstvo u Vlaďuša,
Bar Mičurín.

Až do odvolania sú zrušené všetky spoločenské podujatia a zasadnutia spoločenských organizácií.
1. Spoločný stavebný úrad v Senci funguje výlučne cez podateľňu. Výjazdy stavebného úradu sú
zrušené!
2. Prosíme všetkých obyvateľov, aby dodržiavali všetky hygienické návyky, najmä časté umývanie
rúk, nenavštevovali sa navzájom a nezdržiavali sa ani na verejných priestranstvách. Najlepšie je
zdržiavať sa doma a na vlastnom dvore.

Obmedzenie prevádzky obecného úradu:
Naďalej do odvolania budú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu
pondelok a utorok v čase od 09:00 do 12:00 hodiny a v stredu od 13:00 do 16:00 hodiny.
Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu,
prijímať podania elektronicky.
Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad.

Obec Hrubý Šúr odporúča občanom:
 aby obmedzili stretávanie sa na všetkých verejných priestranstvách,
 aby na zabezpečenie nákupu oslovili príbuzných, ak nemáte príbuzných prípadne iné
osoby, obráťte sa na obecný úrad počas stránkový hodín.
 aby pri návrate zo zahraničia dodržiavali 14 dňovú karanténu – karanténa znamená,
že nesmiete vychádzať von, ani prechádzky do prírody. Ak nežijete v domácnosti
sami, dvojtýždňovú karanténu musí absolvovať aj Vaša rodina .
 aby vo vlastnom záujme na verejnosti nosili ochranné rúška na tvár a neodkladne ho
nosili pri návštevách potravín, úradov a cintorínu a pod.

Obec Hrubý Šúr zabezpečí dodanie cca. 500 ks ochranných rúšok:
Ochranné rúška budú distribuované (resp. si ich budete môcť vyzdvihnúť) za nákupnú cenu
cca. 5 €/ks – veľkosť sa dá upraviť, tvarovateľné okolo nosa a úst, látka pri tvári 90 % bavlna
stred lekárska textília a z vonkajšej strany látka 70 % bavlna, predbežné dodanie 26.03. 2020
– 28.03. 2020.
V súčasnosti si na obecnom úrade v upravených úradných hodinách môžete zakúpiť doma
ušité rúška za 2 €/ks.
Obec dňa 19.03. 2020 rozdávala dezinfekčný prostriedok v množstve cca. 400 litrov, ďalšia
dezinfekcia je pripravená, ktorá sa bude rozdávať v sobotu 28.03. 2020 od 09 00 do 11 00
hod. pred obecným úradom.
Obec v dňoch 19.03. 2020 – 20.03. 2020 bezplatne rozdávala rúška (domáce šitie) najmä pre
dôchodcov v počte cca. 170 ks.
Zberný dvor na bio odpad bude od 01.04. 2020 otvorený (streda a sobota) v nezmenených
časoch, za podmienky dodržania prijatých opatrení (rúška, vstup na zberný dvor jedna
osoba).
Obec Hrubý Šúr naďalej vyzýva všetkých občanov k občianskej spolupatričnosti vo vzťahu
k svojím osamelým susedom, najmä starším občanom k vzájomnej pomoci (pomoc pri
dovoze a donáške základných potravín, liekov, hygienických potrieb a podobne)
Vzhľadom nielen na personálne obmedzenie obecného úradu zverejňujeme telefónne číslo
a e-mailovú adresu pre tých občanov, ktorí si v tejto neľahkej situácií nedokážu pomôcť
sami:

tel: 0902/904 501, 02/ 45 903 124.
Email: ocu@hruby-sur.sk
Všetky hlásenia obecného rozhlasu sú dostupné na webovej stránke obce.
Ďalšie zasadnutie Krízového štábu zvolá predseda Krízového štábu podľa potreby resp. podľa
potrieb Ústredného krízového štábu.

Ing. Adrián Takács
predseda krízového štábu

