
OPATRENIA STAROSTU  OBCE  OSRBLIE 
na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia spôsobeného koronavírusom 

a v záujme ochrany zdravia občanov. 

 

Starosta obce Osrblie Bc. Peter Siman žiada všetkých občanov, aby sa v súvislosti 

s možným šírením ochorenia spôsobeným koronavírusom správali v maximálnej miere 

zodpovedne a dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle nariadenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR, hlavne aby: 

• na území obce sa pohybovali s ochrannými rúškami, alebo inou vhodnou 

ochranou úst a nosa, 

• vstupovali do obchodných prevádzok – predajne potravín, priestorov obecného 

úradu a iných verejných budov len s ochrannými rúškami a maximálne 2 osoby, 

• dodržiavali  vzájomný odstup od seba min. 2 metre, 

• na verejnom priestranstve pri kontakte s inou osobou si nasadili ochranné rúško,  

nepodávali si ruky ako pozdrav, nezhromažďovali sa v skupinkách. 

Starosta obce v záujme ochrany zdravia občanov ruší zasadnutia obecného zastupiteľstva, plánované 

výročné schôdze, všetky športové a kultúrne podujatia, akékoľvek zhromažďovanie občanov. 

 

Žiadame  občanov, ktorí sa vrátili  zo zahraničia o dôsledné dodržiavanie povinnej 

14 dňovej karantény v zmysle nariadení hlavného hygienika SR, vrátane ich 

rodinných príslušníkov s ktorými prišli po návrate do kontaktu.  

V prípade úmrtia žiadame pozostalých, aby účasť na pohrebe obmedzili na úzky okruh najbližších osôb 

a dodržiavali vzájomný osobný odstup, zdržali sa podávania rúk a dodržiavali preventívne opatrenia 

proti šíreniu vírusu.  

Naďalej trvale platia a je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia hlavného hygienika SR: 

• pravidelne si umývať ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 

sekúnd, alebo dezifekčným gélom,  

• nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo 

chrípky, 

• zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní jednorázovou papierovou 

vreckovkou a túto ihneď po použití odhoďte do uzavretého koša, 

• nekýchajte do dlaní, ale do papierovej vreckovky, alebo rukáva, 

• zabezpečte časté čistenie dotykových povrchov hlavne kľučky, mobily,  

• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, 

ktorý určí ďalší postup liečby, alebo kontaktujte RÚVZ Banská Bystrica, 

oddelenie epidemiológie na tel. č. 0918 659 580 a popíšte ťažkosti. 

 


