Vážení občania !
Sledujete situáciu vývinu nového typu korona vírusu a podľa prístupu našej vlády, ale aj
vlád ostatných krajín vidíme, že zrejme takýto priebeh nikto nečakal. Naša obec v tomto smere
nie je výnimkou. Viem, že informácii máte veľké množstvo z médií, tlače, či iných dostupných
zdrojov. Napriek tomu Vás chcem poprosiť, aby sme spoločne nič nepodceňovali a verím, že
prejdeme v našej dedine touto krízou bez väčších problémov a prípadných strát. K tomu však
potrebujeme dodržiavať základné pravidlá:
-

Nestretávať sa na verejnosti, obmedziť opúšťanie svojich domov
Ak už ideme mimo domu - používať rúška, šály, alebo látku na zakrytie úst a nosa
Buďme disciplinovaní, dodržujme všeobecné hygienické zásady
Buďme solidárni a vnímaví k potrebám najmä starších spoluobčanov

V súvislosti s poslednou požiadavkou Vám oznamujeme, že ak niekto z našich seniorov
bude potrebovať nakúpiť potraviny, resp. nejakú inú pomoc a nebude sa mať na koho obrátiť,
nech zavolá na Obecný úrad. Využite tel. č. 056/ 6686260, 6686261,6686263, mobilné č. 0910
424 118 a 0910485382.
Obec napriek snahe získať ochranné prostriedky, najmä rúška, zatiaľ nedisponuje žiadnymi
rúškami. Situáciu okolo tohto materiálu poznáte z televízie, ak sa to zmení, okamžite ich
budeme distribuovať a začneme od najstarších občanov obce.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a na odporúčanie nadriadených orgánov obmedzujeme
stránkové hodiny obecného úradu v pracovných dňoch od 16.3.2020 až do odvolania od 8,00
hod. do 11,00 hod.. Budeme uprednostňovať najmä telefonické a e-mailové vybavovanie
úradných záležitostí bez fyzického kontaktu. Využite email: ocu@plechotice.sk. Opúšťajte
svoj domov, len ak je to naozaj nevyhnutné. Chránite seba, ale aj ostatných spoluobčanov.
Zároveň chcem poprosiť občanov našej obce resp. niekoho kto príde do našej dediny zo
zahraničia, z oblasti, či prostredia, kde sa vyskytol COVID-19, aby dodržal predpísanú
karanténu, aby sa nemuselo pristúpiť k udaniu kvôli nedodržiavaniu nariadenia krízového
štábu a následnej pokute. Z posledných informácii viete, že sa riešenie takýchto prípadov už
zo strany polície realizuje.
Verím, že zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou všetkých nás túto náročnú situáciu
zvládneme v rodinách, v našej obci ako v celej spoločnosti.
Peter Koščo, starosta obce Plechotice

