UPOZORNENIE PRE OBČANOV OBCE KLOKOČ
PRACUJÚCICH MIMO SR
Občania Klokoča pracujúci mimo územia SR, ktorí plánujete návrat do obce Klokoč v období od
13.3.2020, týka sa Vás niekoľko nariadení o ktorých je potrebné vedieť.
Úrad verejného zdravotníctva takýmto osobám nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č.
355/2007 Z. z., aby ste bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť
a to telefonicky alebo elektronicky Vášmu všeobecnému lekárovi.
Váš lekár má nariadenie, aby rozhodol o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f)
zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní.
Dnes 13.3.2020 som kontaktoval RUVZ ZV a Krízový štáb OÚ Detva s jasnou definíciou 14 dňovej
karantény pre všetky osoby v jednej domácnosti, v ktorej sa nachádza osoba, ktorá sa vrátila v
spomínanom termíne do obce a odpoveď bola nie úplne jednoznačná, čo sa týka zásobenia sa
potravinami, liekmi a pod. Na presné usmernenie sa ešte čaká a ako náhle ho obdržíme,
zverejníme ho.
Čo je smerodajne už dnes:
1. Už spomínané okamžité informovanie Vášho všeobecného lekára.
2. Dodržiavanie 14 dňovej karantény všetkých účastníkov domácnosti.
To znamená, že počas 14 dní od vášho príchodu nikto z domácnosti nesmie vychádzať na
verejné priestranstvo obce (rozumej za bránu vášho pozemku), zakázané sú návštevy a akýkoľvek
osobný kontakt s inými osobami.
V prípade, že sa v priebehu karantény objavia príznaky ochorenia, kontaktujte všeobecného
lekára a riaďte sa jeho pokynmi.
Čo sa týka prípadných nákupov potravín, liekov, drogérie a iných nevyhnutných vecí pre život,
som ochotný Vám to zabezpečovať pri dodržaní všetkých hygienických opatrení ako je
bezhotovostný styk, odovzdanie nákupu na hranicu pozemku a pod.
Čo hrozí v prípade nerešpektovania karantény?



V prvom rade vážne ohrozenie zdravia ostatných občanov.
V druhom rade pokuta 1659€/osoba a dokonca väzenie od jedného až do desať rokov.

Takejto situácii sme ešte nečelili a chápem, že opatrenia sa javia ako ponižujúce, no som
presvedčený, že si všetci uvedomujeme závažnosť problému a máme pochopenie pre spomínané
opatrenia.
Je potrebné vedieť aj to, že samotní občania majú oprávnené obavy a informujú sa u mňa, kedy a
ktorí občania pracujúci v zahraničí majú prísť do obce. Píšem to preto, že prípadné porušenie
karantény neujde pozornému oku susedov.
Nemajme to nikomu za zlé, no jedine rešpektovanie pokynov a nariadení zníži pravdepodobnosť
šírenia vírusu aj v našej obci.
Preto apelujem pre zodpovedné správanie všetkých nás a zároveň Vám ponúkam osobnú pomoc.

S úctou Radoslav Hruška starosta obce Klokoč

