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Vec
Pandémia ochorenia COVID-19, žiadosť o spoluprácu
____________________________________________
Vážený občania, vypočujte si usmernenie Policajného zboru Slovenskej republiky
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou
Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie, Vás týmto žiadame o spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany života,
zdravia, majetku a verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného
zboru Bidovce. Upozorňujeme občanov že
- od 25. 03. 2020 do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na
verejnosti bez prekrytia úst a nosa respirátorom, rúškom, šálom, šatkou, a podobne. Osoba, ktorá
sa pohybuje na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, sa svojim konaním dopúšťa
priestupku a to tým, že „neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev,
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných
úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením
úloh podľa zákona“, za ktorý príslušný okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť
pokutu až do výšky 1659 eur.
- všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na
území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb,
ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
V prípade neuposlúchnutia výzvy na umiestnenie do karantény sa osoba dopustí priestupku a to
tým, že neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, príslušný
okresný úrad počas mimoriadnej situácie môže uložiť pokutu až do výšky 1659 eur.
všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim
na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa
nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
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starostlivosť t.z. všeobecnému lekárovi, v prípade dieťaťa všeobecnému detskému lekárovi,
z ktorým ma občan uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Vážení občania, len spoločným úsilím a aktívnym prístupom dokážeme predchádzať šíreniu tohto
prenosného ochorenia, preto Vás žiadame o spoluprácu pri dohľade nad dodržiavaním nariadenej
karantény u osôb žijúcich v našej obci. V prípade ak disponujete kontaktnými údajmi osôb, ktoré
majú nariadenú karanténu, tak tieto Vás žiadame zaslať elektronický na adresy
ooks.bidovce@minv.sk, lucia.zitricka@minv.sk a marek.andrejkovic@minv.sk alebo na telefónne
čísla 00421961933901 alebo 158.
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