Obec Kostoľany nad Hornádom
Košická ulica č. 34,

044 31 Kostoľany nad Hornádom

OPATRENIE STAROSTU OBCE
Starosta obce Kostoľany nad Hornádom v zmysle opatrenia Ústredného krízového
štábu prijíma až do odvolania preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového
vírusu COVID-19
Starosta obce Kostoľany nad Hornádom súčinnosťou od 11.3.2020 do odvolania v rámci
organizácií obce prikazuje:
1. Neorganizovať akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje obec alebo
iná organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Obec až do odvolania nebude poskytovať
svoje priestory pre žiadne aktivity, schôdze, stretnutia akéhokoľvek charakteru.
2. Zabezpečiť podľa možností dezinfekciu priestorov verejných budov obce účinným
dezinfekčným prostriedkom,
3. Riaditeľkám škôl s školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nariaďuje
uzavrieť školské priestory pre výchovno-vzdelávací proces minimálne do 13.3.2020, pričom
sa táto lehota môže v závislosti od situácie predlžiť.
4. Až do odvolania zrušiť výlety, exkurzie, vzdelávacie kurzy, podujatia škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
5. Zintenzívniť hygienický filter v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a na obecnom úrade.
6. Riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sledovať zdravotný stav detí a pri
podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť
dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie.
7. Obmedziť odborné školenia, pracovné porady, pracovné pobyty zamestnancov obce
Kostoľany nad Hornádom s výnimkou nevyhnutného rokovania samosprávnych orgánov
obce.
8. Zvýšiť osobnú hygienu zamestnancov obce pravidelným umývaním rúk mydlom a horúcou
vodou.
9. Obmedziť úradný styk obecného úradu s občanmi na minimum, odporúča občanom
využívať na vybavovanie úradných záležitostí predovšetkým telefonickú, e-mailovú formu
a takto si vopred dohodnúť s pracovníkmi úradu ďalší postup. Vyhnúť sa vybavovaniu
záležitostí, ktoré znesú odklad. Platby realizovať bezhotovostne prevodom na účet, poštovou
poukážkou alebo elektronicky. V čase nestránkových hodín bude obecný úrad pre verejnosť
uzatvorený. Agendu osvedčovania listín a podpisov dohodnúť vopred telefonicky na č. 055/
6981 052. V prípade potreby alebo zhoršenia situácie obecný úrad nastaví hodiny pre
verejnosť v inom režime.
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