
  Obec Milpoš 
Obecný úrad Milpoš 140, 082 71 Lipany   

 

                                                                                                                                                                                V Milpoši dňa 24.3.2020 

DÔLEŽITÝ  OZNAM 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na celom území štátu v dôsledku  šírenia  respiračného ochorenia 

vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19 

Obecný úrad žiada občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia do našej obce, aby svoj príchod nahlásili na obecný 

úrad telefonicky na t.č. +421 51 4596218, +421 905 417392 alebo mailom na mailovú adresu milpos@milpos.sk                                    

a ďalej  oznamujeme: 

-  platí povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia do našej obce a pre ich rodiny-   

všetci čo sú doma musia byť v karanténe  

 

- občan vracajúci sa zo zahraničia musí kontaktovať svojho obvodného lekára aj keď nemá žiadne príznaky          

ochorenia a pri zdravotných ťažkostiach a telesnej teplote nad 38°C musí volať regionálny úrad verejného    

zdravotníctva Prešov na číslo 0911 908 823 a ten určí ďalší postup 

- za nedodržanie karantény je sankcia 1659,00 EUR 

- odporúčame občanom, aby do povinnej karantény nastúpili aj občania vracajúci sa do obce                                  

zo západoslovenského a stredoslovenského kraja, kde je vyšší výskyt koronavírusu 

- rodinné domy s povinnou karanténou sú od 23.3.2020 označené štítkom 

- úradné hodiny obecného úradu sa obmedzujú pre verejnosť na 1 hod. v čase od 11.00 – 12.00 hod. od 16.3.2020 

-  zatvorený je  klub mladých, všetky ihriská na území obce a miestne pohostinstvo od 13.3.2020 

-  zatvorená je  základná a materská škola od 16.3.2020 

-  rušia sa všetky kultúrno-spoločenské akcie a verejné zhromaždenia v obci od 13.3.2020 

-  je potrebné zdržať sa akýchkoľvek sociálnych kontaktov na verejných miestach a nezdržiavať sa ani 

v skupinách na súkromných chatách a v podobných zariadeniach 

 

- občania sa nesmú zdržiavať pre budovou potravín FRESH 

-  obchod FRESH je od 16.3.2020 otvorený denne od 7.00 – 13.00 hod. , v sobotu od 7.00-12.00 hod. 

- pri vstupe do potravín  a na obecný úrad je potrebné použiť ochranné rúško  

 

- vyzývame občanov, aby aj pri pohybe na verejných priestranstvách používali ochranné rúška na tvár 

 

- v prípade pohrebu volať pohrebnú službu, ktorá zosnulého prevezie do svojho chladiaceho zariadenia a v deň  

 pohrebu privezie na cintorín. Pohrebný obrad sa bude konať iba pri hrobe, odporúčame max. 10 osôb. 

 

- od 23.3.2020 SAD, a.s. Prešov zmenila autobusové spoje do našej obce takto: A. v pracovných dňoch odchod 

autobusu z Lipan do Milpoša bude len o 11:40 hod. a 16:10 hod. a z Milpoša do Lipan o 4:50 hod. a 12:00 hod. 

B. v nedeľu odchod autobusu z Lipan do Milpoša o 15:30 hod. a späť do Lipan o 15:50 hod. z Milpoša. 

 

Obecný úrad týmto vyzýva občanov o obmedzenie medziľudských kontaktov 

a zodpovedný prístup k danej situácii. 

mailto:milpos@milpos.sk

