Rozhodnutie krízového štábu obce Kojšov
o ustanovení režimu života obyvateľstva na území obce Kojšov po vyhlásení mimoriadnej situácie
v Kojšove, 15.3.2020
V zmysle ustanovení § 10 zákona číslo 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu, Obec Kojšov v zastúpení starostom obce Ing. Antonom Bašniarom ako
predsedom krízového štábu, ktorá vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií a plní úlohy
ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom a taktiež plní úlohy
civilnej ochrany, podľa § 15 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a to aj tým, že
zabezpečuje trvale hlasnú službu a informačnú službu civilnej ochrany obyvateľstvu obce Kojšov, a tak
v zmysle tejto služby

oznamuje
1) že, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 111. zo dňa 11. marca 2020 vyhlásila
mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky, podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva

a to počnúc 12. marcom 2020 od 6:00 hod
a to v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19,
spôsobeným korona vírusom SARS – CoV – 2
2) že, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznámil dňa 12.3.2020 vydanie
rozhodnutia verejnou vyhláškou, číslo OLP/2567/2020, o nariadení opatrení na
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f)
a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní nariaďuje následovné opatrenia:
a) všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na
území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky,
ktoré sa v období od 13.3.2020 od 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré
stouto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007
Z.z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
b) všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na
území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky,
ktoré sa v období od 13.3.2020 od 7:00 hod vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje, podľa
§ 12 pds. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.
c) všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území
nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od
13.3.2020 od 7:00 hod vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré
s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí
podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 a to na dobu 14 dní

d) opatrenie podľa bodu a) až c) sa nevzťahuje na :
-

vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom
prepravy, nakladania a vykladania tovaru
vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania
predletovej a medzi letovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za
účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru
rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie
Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru

Osobám v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného
ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo,
a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom
v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy,
nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali
respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí
a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné
prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri
transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP3, ochranné okuliare,
rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
3) súhrn opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom dňa 12.3.2020
-

železničná doprava
Medzinárodné vlaky nebudú od 13.3.2020 od 7:00 hod. premávať. Vnútroštátna osobná
železničná doprava bude od soboty 14.marca 2020 premávať každý deň podľa
grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii
vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

-

autobusová doprava
Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani
smerom na Slovensko od 13.3.2020 od 7:00 hod.

-

kamiónová preprava tovaru
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách
s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými
pomôckami.

-

letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po
schválení Vládou SR.

-

pošta
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie
hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

-

karanténa
Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek
štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 1659.- €.

-

školy
Od pondelka 16.marca 2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení,
centra voľného času, či iné organizované voľno časové aktivity pre deti.
Posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy.

-

Hranice
Veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly
s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu
oficiálnou formou pobytu - trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom.
Malé hraničné priechody sa zatvoria.

-

Voľno časové aktivity
od 13.marca 2020 – zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných
parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov.
Zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá.
Pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000.- €.
Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských
domovoch, zákaz návštev v nemocniciach, väzniciach

-

Nakupovanie
Počas víkendu 14.-15. Marca v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny,
drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky.
V pondelok 16.marca sa na Ústrednom krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne
sa čo ďalej.

-

Služby pre občanov
Obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri
hodiny denne.
Obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu vybavujte e-mailom alebo
telefonicky.
Špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky netreba nikam chodiť osobne.

4) Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, zo dňa
9.3.2020 (Mgr. RNDr. MUDr. Ján MIkas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky)
Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je
povinná počas celej doby karantény (14 dní) :
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:
horúčka, kašeľ, dýchavičnosť ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva (príloha č.1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia
hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika)
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových
alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania
spoločenských aktivít v mieste izolácie)
d) zdržať sa cestovania
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
g) zdržať sa akýchkoľvek činnosti, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať,
v mieste izolácie vnímavé osoby
Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi
fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej
pokuta do výšky 1 659.- €. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú
podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby.
Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. oznámiť neodkladne
ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na
predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre
epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci.
Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je
dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením
predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý
hrozí pokuta do výšky 1 659.- €.
V prílohe č. 1 – zoznam mobilných telefónnych čísiel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR.
Pod por. číslom 25 - RÚVZ Spišská Nová Ves - 0911 639 010

5) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia číslo OLP/2576/2020, zo dňa 12.3.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa § 5 ods.4 písm. h) zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
Vládou Slovenskej republiky uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 dňom

12.3.2020 od 6:00 hod. a pandémie ochorenia COVID – 19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods.4 písm.e) zákona č. 355/2007
Z.z. tieto opatrenia:
Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení:
Prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z.z.
Telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z.z.
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z.z.
Zariadenia pre detí a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa
§ 24 zákona č. 355/2007 Z.z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z. a špeciálnych výchovných
zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z.z.
Prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z.z., ktorými sú
cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem
reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, welness centrá vrátane bazénov
v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína,
kiná a iné prevádzky voľno časového charakteru, napríklad lyžiarske strediská,
rekondičné pobyty.
Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods.4
písm.e) a f) zákona č. 578/2004 Z.z. a zákona č. 538/2005 Z.z. na základe návrhu lekára.
Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod.
do 20:00 hod.
V obchodnom dome podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z.z. sa cez víkend povoľuje
činnosť iba prevádzok : lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením,
drogéria a novinový stánok.
6) Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020, k informácii o riešení
situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku
Vláda
A. Ukladá ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
splnomocnencovi vlády pre rómske komunity
A.1. pripraviť plán a spôsob výplaty sociálnych dávok v mesiaci marec 2020
hlavnému hygienikovi SR
A.2. vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky
prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární,
predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín
a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok
telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych
ambulancií
Od 16. marca 2020
A.3. nariadiť zákaz prítomnosti zákazníkov v priestoroch prevádzok verejného stravovania
členovi vlády povereného riadením Ministerstva zdravotníctva SR
A.4. vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k obmedzeniu plánovaných život a zdravie
neohrozujúcich operačných zákrokov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
A.5. pripraviť a koordinovať plán repatriácie občanov na územie Slovenskej republiky
ministerke vnútra
A.6. vykonať opatrenia so zabezpečením povinnej karantény pre občanov SR, ktorí sa
skupinovo vracajú z postihnutých oblastí do karanténnych zariadení určených
Ministerstvom vnútra SR
B. odporúča
predstaviteľom územnej samosprávy
B.1 umožniť neobmedzený prístup osobám patriacim k marginalizovaným komunitám
k pitnej vode na nevyhnutnú dobu.
Vykonajú: minister dopravy a výstavby
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
splnomocnenec vlády pre rómske komunity
hlavný hygienik SR
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministerka vnútra
Na vedomie: predstavitelia územnej samosprávy
7) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia číslo OLP/2595/2020, zo dňa 15.3.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky,
uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 11.3.2020 a pandémie ochorenia
COVID – 19, vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej
organizácie, nariaďuje v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca
2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. tieto opatrenia:
A) S účinnosťou od 16. Marca 2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok
3. predajní drogérie
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
5. predajní novín a tlačovín
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
7. prevádzok telekomunikačných operátorov
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
10. prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením;
tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad
prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez
vstupu do prevádzky)
C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004, aby
nezatvorili prevádzky uvedené v bode A)
D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú
z postihnutých oblasti zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní
8) Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia číslo OLP/2596/2020, zo dňa 16.3.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky,
uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 11.3.2020 a pandémie ochorenia
COVID – 19, vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej
organizácie, nariaďuje v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca
2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. opatrenie č.
OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného
krízového štábu zo dňa 16.03.2020
1. Dopĺňa opatrenie v bode A) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje:
1.1. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
1.2. autoservisy, pneuservisy, a odťahové služby,
1.3. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru
1.4. práčovne a čistiarne odevov
2. Mení sa opatrenie v bode D) nasledovne:
Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 06:00 hod. ako zorganizované skupiny
vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo o repatriácii
ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach
určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie
laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe
nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

Na základe uvedených uznesení Vlády SR, návrhov Ústredného krízového štábu, usmernení a
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, obec Kojšov vykonáva
opatrenia na riešenie krízovej situácie v rámci ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva pandémie ochorenia COVID - 19, takto:
1) Zakazuje sa prevádzka bistra – Karčma pod hoľu a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
2) Zakazuje sa prevádzka Hostinca a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
3) Uzatvára sa prevádzka predškolského zariadenia obce Kojšov – Materská škola Kojšov a to
dňom 16.3.2020 (do odvolania)
4) Uzatvára sa Obecný úrad pre verejnosť a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
5) Obmedzuje sa prevádzka predajne potravín FRESH a mäsiarstva, prevádzky budú otvorené
v dňoch pondelok až sobota vždy do 12:00 hod. a to od dňa 16.3.2020 (do odvolania). Na
uvedených prevádzkach sa prikazuje vstup len s použitím rúška. Zakazuje sa vstup v skupinách,
maximálny počet osôb na prevádzkach mimo personálu v jednom memente sa stanovuje na 3
osoby.
6) Zakazuje sa vstup do prevádzky pošty bez použitia rúška.
7) Uzatvára sa prevádzka telocvične, multifunkčného ihriska, detského ihriska pri kultúrnom
dome, detského ihriska pri materskej škole a posilňovne a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
8) Obyvateľom odporúča:
- tráviť čas doma a v prípade pohybu mimo domu sa nezhromažďovať v skupinách.
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou, alebo prostriedkami na báze alkoholu
- zakrývať si nos a ústa pri kašli a kýchaní vreckovkou, alebo ohnutým lakťom
Obec Kojšov okrem iných činnosti bude zhromažďovať osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb,
ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce.

