USMERNENIE OBCE VISLANKA
Vážení občania,
vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR od 6:00 hod. dnešného dňa
(12.03.2020) v súvislosti so šírením koronavírusu s označením SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje
ochorenie COVID-19 Vám prinášame informácie a odporúčania s tým súvisiace:
Ústredný krízový štáb dnes (12.03.2020) rozhodol prijatých opatrení:
Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).
Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.
Zatvorenie škôl a školských zariadení na minimálne 14 dní.
Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a
drogériu).
Zatvorené budú zábavné podniky a diskotéky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.
Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

V súvislosti so spomínaným nariadením obec Vislanka
-obmedzuje prevádzku podnikov od 13.03.2020
-materská škola sa zatvára od 16.03.2020,
-žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia aby dodržiavali nariadenia Verejného
zdravotníctva SR a po príchode zostali v karaténe po dobu 14 dní – čo znamená, že nesmú
vychádzať z domu !
Sväté liturgie vo farnosti sú zrušené zatiaľ na 14 dní. Správca farnosti VISLANKA oznamuje, že je
možnosť prísť do chrámu k osobnej, individuálnej modlitbe. V týchto dňoch bude chrám otvorený od
15:00 do 18:00 hod. a v nedeľu od 10:00 do 15:00 hod. Pozýva v tieto dni veriacich k sledovaniu
bohoslužieb cez priame prenosy prostredníctvom stránky www.logos.tv televíziu či rozhlas. Tiež
povzbudzuje k spoločnej modlitbe v rodine. Úmysly svätých liturgii budú presunuté na iný termín
Obecný úrad zatiaľ neobmedzil úradné hodiny, chceli by sme však občanov požiadať, aby ho navštívili
iba v nevyhnutných prípadoch a uprednostnili telefonickú alebo mailovú komunikáciu. Prikladáme
najdôležitejšie kontakty.
Tel: 0911 437 912
Email: obecvislanka@centrum.sk
Do pozornosti vám dávame tiež stránku Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk , kde nájdete
kompletné informácie o tom, ako sa pred vírusom chrániť , aj ako sa správať, ak ste sa vrátili
z rizikových oblastí.

