MESTO PÚCHOV
Mestský úrad
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POKYN Č. 6 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19
V MESTE PÚCHOV
V nadväznosti na doteraz účinné opatrenia pri ohrození verejného zdravia
vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušným
orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území SR Vládou SR, zo dňa 11.03.2020, a pandémie
ochorenia COVID-19, vyhlásenej dňa 11.3.2020, generálnym riaditeľom WHO,
a to najmä opatrenia vydaného dňa 20.04.2020 č. OLP/3354/2020, účinného od
22.04.2020 a opatrenia vydaného dňa 21.04.2020 č. OLP/3461/2020, účinného od
22.04.2020, ako i v zmysle záverov prijatých na 6. zasadnutí krízového štábu
mesta Púchov
•

primátorka mesta od účinnosti tohto pokynu do odvolania PRIKAZUJE:

-

ponechať zákaz organizovania všetkých verejných športových, kultúrnych,
spoločenských akcií a podujatí, ktoré organizuje mesto alebo organizácia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (divadlá, koncerty, kino, výstavy,...),
s výnimkou zasadnutí a schôdzí orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo,
mestská rada, komisie mesta,..), pri ktorých je vylúčená verejnosť
a s povinnosťou zabezpečiť všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia
uvedené v opatrení ÚVZ číslo : OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020
príslušníkom mestskej polície naďalej kontrolovať dodržiavanie nariadených
opatrení v súvislosti so situáciou koronavírusu, týkajúce sa predovšetkým
o nosenia ochranných rúšok na verejnosti – podmienky upravuje opatrenie
ÚVZ číslo: OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020 ( v prípade nedodržania
tejto povinnosti je v právomoci mestskej polície uložiť pokutu až do výšky
1000 eur)
o dodržiavania zákazu prítomnosti verejnosti v prevádzkach reštaurácií
a stánkov s rýchlym občerstvením, cukrární, vrátane predajní nebalenej
zmrzliny, bistier, kaviarní, barov a podobných zariadení verejného
stravovania, pričom tento zákaz sa nevzťahuje na predaj bez vstupu
verejnosti do týchto prevádzok (je povolený predaj len cez výdajné
okienko)
o dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných
a verejne prístupných priestranstvách a zdržiavania sa na nich v zjavne
podnapitom stave a inhalovanie prchavých a omamných látok (zákaz

-
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-

-

vyplýva z VZN mesta Púchov č. 12/2019 o využívaní verejných
priestranstiev na území mesta Púchov)
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov mestského úradu, mestskej
polície, mestských spoločností, mestskej tržnice, lavičiek, autobusových
zastávok, účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom,
Podniku technických služieb pravidelné čistiť a odstraňovať nežiaduci odpad
v meste, na chodníkoch, pultoch, atď.,
dodržiavať hygienické opatrenia vo všetkých mestských budovách a objektoch
nachádzajúcich sa v meste Púchov (ako odporúčanie platí pre všetky objekty
v meste) :
o vstup a pobyt v budove (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch)
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,
šál, šatka, atď.),
o pri vchode do budovy aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
o zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
o vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, spoločných priestorov toaliet,
atď.,
o zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
o zabezpečiť nefunkčnosť' prístrojov vo všetkých budovách a objektoch
v správe mesta, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť' ich
papierovými utierkami
o na všetky vstupy do budov viditeľne umiestniť oznam o povinnosti
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom
počte klientov v jednom okamihu,
ponechať uzatvorené Denné centrum seniorov, nachádzajúce sa v budove
SOV, Námestie slobody 1401,
ponechať uzatvorenú mestskú knižnicu,
ponechať uzatvorené objekty mestskej plavárne, saunu, zimný a futbalový
štadión, športovú halu,
prevádzkovateľovi mestskej autobusovej dopravy pravidelne udržiavať čistotu v
celom svojom vozovom parku a každodenne zabezpečovať dezinfekciu
interiéru autobusov, a upravovať aktuálny cestovný poriadok v nadväznosti na
aktuálne zmeny v počte cestujúcich,
neposkytovať priestory mesta a mestských spoločností na organizovanie
verejných a hromadných podujatí,
zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach, dbať na to, aby ručné
kondolencie na konci obradu neprebiehali a pravidelne dezinfikovať domy
smútkov a obradnú sieň

•

primátorka mesta INFORMUJE o:

-

otvorení mestskej tržnice, pri prevádzke ktorej bude zabezpečené
o jednosmerný pohyb kupujúcich,
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o výrazne vyznačený a regulovaný vchod a východ,
o umiestnenie predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m
o dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
o vstup osobám nad 65 rokov len v dňoch pondelok až piatok, v čase od
9:00 hod do 11:00 hod
o zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov v priestoroch tržnice
otvorení EUROPARKU pre verejnosť, v čase 07:00 hod. – 17:00 hod., za
podmienok dodržiavania prísnych hygienických opatrení,
otvorení mestského úradu pre verejnosť v obmedzenom režime – otvorená je
podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva v pondelok, utorok, piatok
od 8:00 do 11:00, v stredu od 13:00 do 16:00 za podmienok dodržania všetkých
hygienických a protiepidemiologických opatrení,
otvorení predaja parkovacích kariet od 04.05.2020, za podmienok dodržania
všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení, pre seniorov v čase
od 9:00 hod. do 11:00 hod.,
otvorení vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní a
hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva
pláne začať roznos výmerov KO a DzN do jednotlivých domácností a možnosti
ich úhrad za podmienok, ktoré budú oznámené
nespustení prevádzky fontán v meste
neotvorení detských ihrísk
o povinnosti maloobchodných prevádzok a služieb (okrem lekární, predajní
a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, čerpacích staníc pohonných
hmôt a autoumyvární) umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod
do 11:00 hod vstup len osobám nad 65 rokov; v inom čase je týmto osobám
zakázané tieto prevádzky navštevovať
o zákaze vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných
dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné
prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek – podmienky a výnimky upravuje
opatrenie ÚVZ číslo : OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020
možnosti naďalej poslancov Mestského zastupiteľstva kontaktovať elektronicky
alebo telefonicky,
odporúčaní so štátnymi orgánmi a úradmi obmedziť osobný kontakt a
komunikovať najmä písomnou formou, či telefonicky,
odporúčaní a požiadavke platby na účet mesta vykonávať bezhotovostne,
podania adresované MsÚ zasielať poštou alebo elektronicky, MsÚ navštevovať
len v minimálnom rozsahu v zmysle upravených úradných hodín,
odporúčaní sledovať opatrenia a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu
verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici,
odporúčaní dôchodcom, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo
svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch, aby radšej požiadali o
pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými
príslušníkmi a využitie pomoci mesta Púchov.
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POMOC MESTA PÚCHOV
Mesto Púchov:
• pokračuje v zabezpečovaní asistenčných služieb s nákupom základných
potravín, dezinfekcie a liekov pre seniorov, ZŤP občanov a osamelých občanov
a občanov v karanténe, na čo zriadilo dostatočné množstvo telefónnych liniek,
• spustí od 24.04.2020 distribúciu balíčkov prvej pomoci pre každého obyvateľa
vo veku 75+ , ktorého obsahom je ochranné rúško a 300 ml dezinfekcie na ruky,
• pokračuje v distribúcií bavlnených ochranných rúšok pre seniorov, ZŤP občanov
a osamelých občanov, a ďalších, ktorí o to požiadajú prostredníctvom
kontaktného formulára, mailu alebo telefonicky,
• zabezpečuje obedy pre opatrovaných občanov a seniorov na ich požiadanie
počas pracovných dní.

Primátorka dôrazne upozorňuje občanov na sústavné dodržiavanie opatrení
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, Vládou SR, záverov Ústredného
krízového štábu a Hlavného hygienika SR

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného
zdravotníctva SR nájdete na http://www.uvzsr.sk alebo na webstránke Ministerstva
zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk .

Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému
prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňa 24.04.2020.
Účinnosťou tohto pokynu sa rušia Pokyny č. 1., 2., 3., 4. a 5.

V Púchove, dňa 23.04.2020

JUDr. Katarína Heneková
Primátorka mesta
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