Vážení občania,
na základe usmernenia Ústredného krízového štábu SR a uznesenia Vlády SR o mimoriadnej
situácii, ktorá nastala 12.3.2020 od 6,00 hodiny, Vám hlásime nasledovné obmedzenia platné kvôli
koronavírusu:
• Matersá škola s VJM Kamenné Kosihy preruší svoj vyučovací proces v zmysle uznesenia
Ústredného krízového štábu a bude uzavretá od 16.3.2020 (pondelka) na 14 dní.
• V obci sa uzatvárajú a obmedzujú svoju prevádzku s účinnosťou od 13.3.2020 do odvolania:
- MAK bar
- Areál Materskej školy
- Športový areál – štadión
v ktorých platí rovnako zákaz vstupu až do odvolania
Rovnako sa upravujú úradné hodiny obecného úradu a budeme fungovať nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8:00hod. do 11:00hod.
Streda od 13:00hod. do 15:00 hod.
Zároveň naďalej žiadame občanov, aby v maximálnej miere obmedzili návštevu obecného úradu a
komunikovali primárne telefonicky alebo e-mailom a rovnako poplatky a dane platili hlavne
bezhotovostne.
Na základe ústredného krízového štábu sa tiež neodporúča:
• Organizovať rodinné oslavy
• Organizovať rodinné stretnutia, stretnutia akéhokoľvek typu
• Návšteva pohostinstiev
Vopred ďakujeme za strpenie týchto opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie tejto mimoriadnej
situácie. Chceme Vás naozaj poprosiť o zodpovednosť, tolerantnosť a dodržiavanie bezpečnostných
opatrení. Rovnako Vás žiadame o čo najväčší „karanténny režim“, aký je vo vašich možnostiach
(ako Vám to práca dovolí). Zvlášť žiadame občanov, ktorí od 13.3.2020 od 7,00hodiny rannej
pricestovali zo zahraničia, aby obmedzili svoj pohyb na verejnosti na 14dní a zostali aj so
svojimi rodinami v domácom prostredí.
Rovnako Vás žiadame, aby ste nevyužívali voľno detí na voľnočasové aktivity, cestovanie a výlety.
Opatrenia obce sú nadväzné na vyhlásenie Ústredného krízového štábu a Úradu verejného
zdravotníctva SR ktoré obec musí z dôvodu zachovania bezpečnosti svojich občanov. Rovnako chce
docieliť najväčšiu ochranu svojich občanov.
Veríme, že nám s tým pomôžete.
Ďakujeme za pochopenie a strpenie obmedzení a vážení občania skutočne neberme na ľahkú
váhu tému "koronavírus".
O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

Tisztelt lakosok,
A Központi válságstáb határozata és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának rendelete
a rendkívüli helyzet kihirdetése értelmében amely 2020.március 12 reggel 6 órától van érvényben,
hirdetjük a következő óvintézkedéseket, amelyek befolyásolják életünk menetét:
• A Kőkeszi MTNY Óvodában az országos válságstáb határozata alapján 2020. március 16-tól
/hetfőtől/ 14 napig szünetel a tanítás
Községünkben zárva tartanak és működésüket korlátozzák 2020. március 13-tól visszahívásig :
• MAK bár
Valamint ugyszintén tilos tartózkodni az óvoda külterületén és a sportpályán.
Módosítva van a helyi Községi Hivatal ügyfélfogadási ideje a következőképpen:
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 8:00 órátol 11:00 ig
Szerda 13:00 –tól 15:00 óráig.
Egyben továbbra is kérjük lakosainkat, hogy maximális mértékben korlátozzák látogatásukat a helyi
Községi Hivatalban, elsősorban telefonon és emailben kommunikáljanak a dolgozókkal, a helyi
adók és illetékek kifizetésénél részesítsék előnyben a banki átutalást.
A központi válságstáb szintén nem javasolja a
-családi ünnepségek megszervezését
-családi találkozók és egyéb találkozók megszervezését
-vendéglők látogatását
Előre köszönjük ezen rendelkezések betartását, amelyek szükségesek ezen rendkívüli helyzet
elviseléséhez. Kérjük, legyenek felelőségteljesek, toleránsak ezen biztonsági intézkedések
betartásánál. Ugyanígy kérjük, tartsák be a lehető legfegyelmezettebben a „karantén rezsimet“,
amennyire csak módjukban áll /és munkájuk lehetővé teszi/.
Különösen kérjük azon lakosainkat, akik 2020. március 13-án 7,00-tól hazautaztak külföldről,
hogy 14 napig korlátozzák mozgásukat a nyilvános területeken és tartózkodjanak otthoni
környezetben.
Kérjük Önöket, hogy gyermekeik szabadidejét ne töltsék utazással, kirándulásokkal.
Ezen községi rendeletek a központi válságstáb és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal rendeleteire
alapoznak és a lakosság biztonsága érdekében be kell tartanunk azokat.
Hisszük, hogy Önök segítenek ebben. Köszönjük a megértést a korlátozások betartásánál.
Tisztelt lakosaink, ne vegyük félvállról a „koronavirus“ témát.
A további eseményekről folyamatosan tájékoztatjük Önöket.

