OBEC

HARMANEC

OBECNÝ ÚRAD
Harmanec č.6 , 976 03 pošta Harmanec , okr. Banská Bystrica

Zasadnutie Krízového štábu obce Harmanec dňa 10.1.2021
V súvislosti ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Obce Harmanec vydáva Krízový štáb
obce Harmanec opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie. Opatrenia sú zamerané
najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov
mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú
ohľaduplnosť a spoluprácu.
Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Harmanec dňa 10.01. 2021
Krízový štáb obce konštatuje, že bolo nevyhnutné sprísnenie obmedzujúcich opatrení na
území obce. Na prijatie prijatých opatrení zasadal krízový štáb online cestou elektronickej
komunikácie.
V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 vydáva
v pôsobnosti obce Harmanec nasledovné opatrenia:
Ponecháva s účinnosťou od 10. januára 2021 pre verejnosť uzavretú prevádzku obecného
úradu do odvolania. Ponecháva s účinnosťou od 10. januára 2021 až do odvolania aj naďalej
uzavreté pre verejnosť všetky športoviská, detské ihriská, klubovne, priestory pre krúžky,
priestory pre voľnočasové aktivity, knižnicu, obecnú posilňovňu a ďalšie objekty pôsobnosti
obce Harmanec.
Poveruje zodpovedných zamestnancov obecného úradu zabezpečiť a vykonať zber
vianočných stromčekov z domácností v termínoch 11. 1. 2021 a 12. 1. 2021 ako predprípravu
na odvoz 14.1. 2021 pri zvoze komunálneho odpadu.. Žiadame občanov aby vianočné
stromčeky vyložili vedľa kontajnerových stojísk. Vianočné stromčeky je potrebné zbaviť
vianočnej výzdoby.
V súvislosti s predpokladaným návratom detí do materskej a základnej školy je potrebné
vykonať všetky nevyhnutné úkony spojené s prípravou a materiálno-technickým zabezpečením
testovania žiakov, prípadne rodičov a školského personálu. O prijatých opatreniach
a postupoch informovať obyvateľov, žiakov, rodičov a zamestnancov v dostatočnom termíne.
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V pôsobnosti obce Harmanec sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať akékoľvek stretnutia či už v domácom,
prenajatom, prípadne vonkajšom priestore.
Naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov v budovách v obci Harmanec.
Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce opatrenia UVSR a Vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia.
Vzostup počtu pozitívnych prípadov nemal zatiaľ dopad na zvyšovanie hospitalizovanosti
občanov Harmanca. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vyzývame všetkých
obyvateľov, aby zodpovedne a s plnou vážnosťou dodržiavali všetky nariadené opatrenia a to v
každej oblasti života, teda v domácnosti, pri ceste do práce, pri práci samotnej ale aj pri iných
voľnočasových činnostiach. Len aktívnym prístupom všetkých obyvateľov pri dodržiavaní
nariadených aj odporúčaných opatrení možno šírenie nákazy postupne obmedziť. Nosenie
rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, vetranie.
Prevádzkovateľom predajní potravín nariaďujeme používanie bezdotykového zariadenia
na dezinfekciu rúk zákazníkov a zakazuje stretávanie sa pre prevádzkou predajne:
- počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z
predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby,
- žiada zamestnancov SHP Harmanec, a.s. o dôsledné dodržiavanie pokynov vedenia podniku
a využitia možnosti testovania antigénovými testami, následne pozitívnych o dôsledné
dodržiavanie karanténnych opatrení
- obec Harmanec zabezpečí nevyhnutnú obslužnosť pre občanov ktorí sú v situácii, že nemajú
k dispozícii negatívnych príbuzných / pamätajte, že sa môžeme ako zamestnanci, takouto
požiadavkou opätovne dostať do karantény/
Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom
Slovenskej republiky. Obec Harmanec bude aktívna počas ďalšieho celoplošného testovania .
Všetky ostatné opatrenia prijaté obcou Harmanec zostávajú v platnosti.
Henrieta Ivanová starostka , Krízový štáb obce Harmanec
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