
Vážení občania!

• Starostka obce Lipové na základe nariadenia vlády SR za účelom zabránenia šírenia koronavírusu
vyzýva  všetkých  občanov  obce  Lipové,  aby striktne  dodržiavali  všetky  pokyny  odvysielané  v
televízii a riadili sa nimi. Predovšetkým, aby sa zdržiavali doma a nezdržiavali sa na verejných
priestranstvách.  Návštevu obchodu s potravinami  je  nutné  obmedziť  len  na nevyhnutný nákup.
Vstup do budov obecného úradu a potravín je povolený len s nasadeným rúškom alebo akýmkoľvek
kusom látky, napr.: šálom alebo šatkou. 
Úradné hodiny na obecnom úrade pre verejnosť v krízovom režime, a to len v pondelok a v stredu
od  08.00  hod.  do  11.00  hod.  Komunikáciu  s  obecným  úradom  mimo  týchto  úradných  hodín
vykonávajte buď telefonicky alebo elektronicky.

• MUDr. Mária Princzkelová - obvodná lekárka pre dospelých a MUDr. Milada Vansová – obvodná
detská lekárka oznamujú občanom, že v prípade potreby návštevy ambulancií – pri chorobe alebo
predpise lieku je najskôr nutné telefonicky dohodnúť ďalší postup. Bez predošlého telefonického
dohovoru  nebude  poskytovaná  žiadna  lekárska  činnosť,  nakoľko  ambulancie  prevádzkujú  v
krízovom režime.

• Podľa nariadenia vlády je do priestorov lekární, pôšt, opatrením určených otvorených predajní, do
prostriedkov hromadnej dopravy možné vstupovať len s nasadenou ochranou tváre.

• Podľa nariadenia vlády každý, kto sa od 13.03.2020 vrátil zo zahraničia, je povinný dodržiavať
povinnú  domácu  karanténu  aj  s  rodinnými  príslušníkmi.  Túto  skutočnosť  je  povinný  oznámiť
svojmu obvodnému lekárovi. V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí sankcia vo výške 1659 € 

•  Občania,  ktorí  majú príznaky na koronavírus, COVID 19 – kašeľ, teplotu 38 stupňov, bolesti
svalov a kĺbov, pozitívnu cestovateľskú anamnézu aby necestovali do nemocnice lebo je uzavretá a
obmedzené sú všetky výkony. Musia informovať telefonicky svojho obvodného lekára, ten bude
informovať  RÚVZ  a  po  dohode  s  ním  sa  rozhodne  čo  s  pacientom.  Musia  zostať  doma  v
dobrovoľnej karanténe.

• Zároveň oznamujeme, že všetky športové, kultúrne a spoločenské podujatia sú až do odvolania
zrušené.
Akcia za Krajšie  Lipové,  ktorá sa mala konať v túto sobotu,  t.j.  21.03.2020 je z tohto dôvodu
zrušená a presúva sa na iný termín, ktorý Vám bude včas oznámený.

• Všetky potrebné informácie, opatrenia a nariadenia vyšších orgánov sú zverejnené na tabuli pred
kultúrnym domom a tiež na webovom sídle obce .

Vážení občania, prosíme Vás aby ste boli disciplinovaní a ohľaduplní voči všetkým osobám vo
vašom okolí, pretože od správania každého z nás závisí, ako vieme potlačiť tento zákerný vírus.

 
Za pochopenie Vám ďakujeme 


