OBEC ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE
Obecný úrad Ondavské Matiašovce 201, 094 01 Tovarné
IČO: 00332631,
DIČ: 2020630271
Tel. 057/788 02 62, fax: 057/ 788 02 61, e-mail: o.matiasovce@stonline.sk

Vážení občania,
od 12. marca 2020, t.j. od štvrtka vláda vyhlásila v našej republike mimoriadnu
situáciu a vydala nové usmernenia o ďalších karanténnych opatreniach. Túto
mimoriadnu situáciu sme povinní rešpektovať a dodrţiavať všetky bezpečnostné
opatrenia aj v našej obci.
Preto :
Občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú povinní dodržať dvojtýždňovú
karanténu a nevychádzať na verejnosť. 14-dňovú karanténu sú povinní
dodržiavať aj všetci rodinní príslušníci a osoby, s ktorými je občan, ktorý
prišiel zo zahraničia v styku. V prípade nedodržania nariadenia je potrebné
kontaktovať políciu na čísle 158. Nákupy nech vykonávajú ich známy bez
osobného kontaktu pri prevzatí nákupov (doručenie k dverám). V prípade
nevyhnutnosti, kontaktujte obecný úrad na dole uvedených telefónnych
číslach.
V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, horúčka, slabosť, bolesti
svalov), odporúčame postupovať podľa nariadenia hlavného hygienika SR nenavštíviť zdravotnícke zariadenie ale informovať o situácii obvodného
lekára alebo krízovú linku.
Ţiadame Vás, aby ste dodrţiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa
návštevám miest, kde sa môţe stretnúť viac ľudí. Na miestach ako sú obchody,
pošta, úrady sa treba zdrţiavať len nevyhnutný čas. Odporúčame, aby ste si urobili
nákupný zoznam.
Od pondelka je zatvorená ZŠ a MŠ. Zároveň apelujeme na Vás, rodičia, aby sa
Vaše deti zdrţiavali doma a nestretávali sa s ostatnými deťmi na ihriskách, ani
v obchodoch a pod. Od dnešného dňa na internetovej stránke školy
https://zsondmatiasovce.edupage.org/ budú kaţdý deň pridávané domáce úlohy
pre ţiakov, ktoré budú po nástupe do školy ohodnotené.
Od pondelka bude OcÚ pracovať v obmedzenom režime od 8:00 – 11:00 hod.
Preto žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich
požiadaviek na OcÚ v Ondavských Matiašovciach, odporúčame uprednostniť
telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
Tel. čísla : 057/788 02 62, 0908 837 807
Elektronická komunikácia : o.matiasovce@stonline.sk

