
Informácia zo zasadnutia Krízového štábu obce Papradno  

dňa 11. marca 2020 
 

Na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR(ÚKŠ SR) starosta obce 

nariaďuje: 

 

- Zákaz organizovania hromadných kultúrnych, športových, spoločenských a iných 

podujatí vo svojej pôsobnosti. Zákaz sa vzťahuje aj na podujatia a hromadné stretnutia 

fyzických alebo právnických osôb na území obce. Ruší sa stretnutie včelárov 15.3., 

predajná akcia 17.3.,  schôdza Lesného družstva 22.3.2020. Ostatné podujatia 

plánované po 23.3.2020 sa zrušia, ak ÚKŠ SR predĺži tento termín; 

- Zákaz poskytovať priestory kultúrneho domu na hromadné podujatia. Rušia sa 

skúšky, nácviky a stretnutia členov FSk Podžiaran a DFSk Podžiaranček a všetkých 

ostatných dobrovoľných zložiek obce; 

- Zákaz pracovných ciest zamestnancov obecného úradu; 

- Zatvoriť posilňovňu a obecnú knižnicu; 

- Zabezpečiť dezinfekciu obecného úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce; 

- Zákaz príležitostného predaja v obci; 

- Dodržiavať nariadenia Ústredného krízového štábu SR a verejných vyhlášok zo dňa 

9.3.2020 

 

Starosta obce Papradno odporúča: 

 

- Dodržiavať zákaz návštev v Centre sociálnych služieb Obce Papradno; 

- Zdržiavať sa návštev miest so zvýšenou koncentráciou ľudí (obchodné centrá, kiná, 

divadlá...) 

- dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým 

nákazám: 

• umývať si často ruky mydlom a vodou 

• nedotýkať sa očí, nosa a úst, vírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami  

• zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou 

vreckovkou a následne  ju zlikvidovať 

• vyhýbať sa ľuďom, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky 

• ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup 

liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe 

• v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov; 

- V prípade návratu občanov z rizikových oblastí : 

• kontrolovať' svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti 

(kašeľ, bolest' hrdla, dýchavičnosť', horúčka)  

• v prípade klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné TELEFONICKY 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej 

služby  a informovať  o cestovateľskej anamnéze. Necestovať hromadnou dopravou; 

- Obmedziť návštevu Obecného úradu v Papradne na nevyhnutné prípady a prednostne 

využívať telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu; 

- Sledovať internetovú stránku obce a základnej školy s materskou školou a CSS Obce 

Papradno;  

 

Termín: do 23.3.2020, prípadne dlhšie podľa informácií ÚKŠ SR 

 


