Príkaz starostky obce Limbach č. 3/2020
s okamžitou platnosťou až do odvolania
-

Základná škola a Materská škola sú až do odvolania zatvorené

-

Obecná knižnica a klub seniorov sú až do odvolania zatvorené

-

s okamžitou platnosťou je zákaz vstupovať a zdržiavať sa na priestranstvách všetkých
detských ihrísk a športového areálu v obci Limbach

-

zákaz všetkých spoločenských, kultúrnych a iných podujatí až do odvolania

-

uzatvorenie všetkých prevádzok obchodu a služieb na území obce Limbach ( kaderníctvo,
pedikúra, kozmetika, vinárstva, kaviarne, pohostinstvá a iné) s výnimkou potravín, trafiky

-

vyzývame rodičov detí a mladistvých, aby dohliadali na ich pohyb po verejných
priestranstvách obce, aby sa nezdržiavali vo väčších skupinách

-

výzva občanom na vstup do priestorov potravín a pošty LEN so zakrytím tvárovej časti nosa
a úst či už šatkou, rúškom alebo respirátorom

-

výzva občanom na nástup do prostriedkov hromadnej prepravy osôb – autobusy a vlaky LEN
so zakrytím tvárovej časti nosa a úst či už šatkou, rúškom alebo respirátorom

-

výzva občanom na dodržiavanie zákazu zdržiavania sa a stretávania sa vo väčšom počte na
verejných priestranstvách, dodržiavanie prísnej hygieny rúk

-

výzva občanom, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby striktne dodržiavali povinnú 14 dňovú
karanténu a rovnako aj ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti ako i osoby
s ktorými prišli po návrate domov do kontaktu

-

školská jedáleň nebude s okamžitou platnosťou poskytovať stravu pre dôchodcov

-

obecný úrad je pre verejnosť zatvorený, občania môžu kontaktovať pracovníkov na
zverejnených telefónnych číslach na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
www.limbach.sk

-

v prípade, že sa dostane do nútenej karantény občan, ktorý nemá osoby blízke, ktoré by mu
mohli zabezpečiť životné potreby ( potraviny, lieky, drogériu) nech kontaktuje obecný úrad
mailom na oulimbach@gmail.com alebo ktorékoľvek mobilné telefónne číslo úradu

-

v prípade, že starší občania nemajú osoby blízke, ktoré by im mohli zabezpečiť životné
potreby ( potraviny, lieky, drogériu) nech kontaktuje obecný úrad mailom na
oulimbach@gmail.com alebo ktorékoľvek mobilné telefónne číslo úradu

