Obec Chocholná-Velčice
Obecný úrad Chocholná-Velčice, PSČ 913 04

Obec
Chocholná-Velčice
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

OcU CH-V 141/2020

Škriečka / 032/6539 100

Chocholná-Velčice
12. 10 2020
čas 8:00

vec: príkaz starostu obce číslo 02/2020

V súvislosti s hrozbou ochorenia COVID - 19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2
a v záujme preventívnej ochrany pracovníkov obce a obyvateľov v obci Chocholná-Velčice

prikazujem
s okamžitou platnosťou zodpovedným zamestnancom obce:
1. zabezpečiť nákup automatického dezinfekčného stojanu na dezinfekciu rúk pri vstupe klientov do priestoru obecného úradu,
2. zabezpečiť nákup automatického dezinfekčného stojanu na dezinfekciu rúk pri vstupe klientov do priestoru Domu kultúry Chocholná-Velčice,
3. zabezpečiť nákup dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov do automatických
dezinfekčných stojanov na dezinfekciu rúk,
4. zabezpečiť nákup ochranných štítov a pevných masiek na tvár pre pracovníkov obecného
úradu, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou
5. zabezpečiť nákup antibakteriálnych gélov na ruky a ochranných štítov pre individuálne použitie pracovníkmi obce a členmi Hasičského zboru Chocholná-Velčice pri mimoriadnych
situáciách,
6. zabezpečiť nákup jednorazových ochranných rukavíc, určených pre osoby vstupujúce do
priestoru obecného úradu, ktorých prítomnosť si bude vyžadovať fyzický kontakt rukami,
7. zabezpečiť nákup vhodných dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu budovy obecného
úradu a ostatných verejných budov vo vlastníctve a správe obce Chocholná-Velčice,
8. vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov obecného úradu a ostatných verejných budov
vo vlastníctve a správe obce (min. 1 x denne a podľa potreby),
9. ukončiť všetky aktivity verejnosti v nasledovných objektoch v majetku i správe obce
a) obecný úrad - zasadacie miestnosti,
zodpovedný starosta obce
b) Dom kultúry Chocholná-Velčice,
zodpovedná Margetínová Lucia
c) Dom kultúry Chocholná-Velčice - knižnica,
zodpovedná Špačková Jarmila
d) Dom kultúry Chocholná-Velčice - posilňovňa,
zodpovedný: Blažej Ľubomír
e) Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice: zasadačka, zodpovedný Červeňan Martin
f) Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice: sauna,
zodpovedná Adamčiová Dominika
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10. prácu z domu (tzv. home office) pre nasledovných zamestnancov obce:
a) Pavlíková Eva Bc., účtovník - ekonóm
b) Hurtoň Robert, referent stavebného úradu
c) Margetínová Lucia, referent kultúry
d) Revay Tomáš Ing., hlavný kontrolór
11. dôsledne sa riadiť pokynmi a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva - hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19,
12. bezodkladne a priebežne informovať verejnosť v obci všetkými dostupnými prostriedkami
o pokynoch a usmerneniach Úradu verejného zdravotníctva (hlavného hygienika) v súvislosti s ochorením COVID-19.
Výnimku z týchto opatrení môže v odôvodnenom prípade hodnom zreteľa povoliť starosta obce.

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce
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