!!! OZNAM – aktualizácia !!!

S cieľom predísť šíreniu korona vírusu a minimalizovania kontaktu s inými
ľuďmi, Obecný úrad Krásnohorské Podhradie naďalej pracuje v krízovom režime,
čo znamená obmedzenie pohybu klientov v priestoroch obecného úradu.
Do budovy obecného úradu môže vstúpiť len osoba, ktorá má zakryté ústa a nos
rúškom, šatkou, šálom.

Termín aktualizovaného opatrenia je od 23.3.2020 až do odvolania

Telefónne kontakty:
0915 891 132 (Peter Bollo)
0911 223 778 (Eva Szenderáková)
0915 915 483 (Erika Ligártová)
0903 439 626 (Helena Vanyová)
+421 58 788 11 27 (Vilma Korcsmárosová)
+421 58 788 23 90 (matrika, podateľňa – Mária Kundová)

V Krh. Podhradí dňa 23.3.2020

Bc. Peter Bollo
starosta obce

OZNAM
v zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijíma Obec
Krásnohorské Podhradie opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu,
prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.
Z dôvodu vzniku krízovej situácie vyplýva, že sa rušia vopred dohodnuté
termíny kontaktov na našom úrade, vzdelávacie a poradenské aktivity
a skupinové aktivity. Týmto dňom sa rušia všetky kultúrne, športové a iné
podujatia (zasadnutia komisií OZ, výročné členské schôdze). Klientov žiadame
využívať pri komunikácii s úradom poštu, mail, telefón.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vydané
Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave pre celé územie Slovenskej republiky:
V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Termín opatrenia je od: 10.3.2020 do 23.3.2020

V Krh. Podhradí dňa 11.3.2020

Bc. Peter Bollo
starosta obce

Telefónne kontakty:
0915 891 132 (Peter Bollo)
0911 223 778 (Eva Szenderáková)
0915 915 483 (Erika Ligártová)
0903 439 626 (Helena Vanyová)
+421 58 788 11 27 (Vilma Korcsmárosová)
+421 58 788 23 90 (matrika – Mária Kundová

