Primátorka mesta Handlová
na základe záverov zasadnutia krízového štábu mesta Handlová zo dňa 09.03.2020 v súvislosti so šírením
nového koronavírusu COVID-19 a odporučeniami vyšších štátnych orgánov ako aj rozhodnutí Ústredného
krízového štábu SR vydáva tento
Príkaz primátorky mesta číslo 1/2020

Od pondelka 09.03.2020 od 12.00 h primátorka mesta PRIKAZUJE:
- zrušiť všetky akcie a podujatia, ktoré organizuje mesto Handlová alebo organizuje organizácia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová,
- zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované
školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová,
- zintenzívniť hygienický filter v školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Handlová.
Od pondelka 09.03. 2020 od 12.00 h primátorka mesta ODPORÚČA:
-

-

zamestnancom mesta, ktorí sa vrátili z oblastí s výskytom koronavírusu COVID-19 dodržať 14 dňovú
dobrovoľnú karanténu,
uzatvorenie Komunitného centra Handlová a Denného centra Handlová – Klub dôchodcov,
zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia v meste Handlová, aby
prehodnotili ich konanie, resp. vylúčili účasť divákov na týchto podujatiach,
zvážiť organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Handlová, aby prehodnotili ich
konanie,
verejnosti nezúčastniť sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva Handlová v mesiaci marec a jeho
zasadnutie sledovať on-line,
riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová sledovať zdravotný stav detí a pri
podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov (MŠVVaŠ SR, RÚVZ
Prievidza so sídlom v Bojniciach a ÚVZ SR) a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a
dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie
verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné
centrá atď.,
zvážiť organizovanie individuálnych rodinných podujatí a súkromných akcií v priestoroch s prístupom
širšej verejnosti.
verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ Prievidza so sídlom
v Bojniciach a ÚVZ SR,

Tieto opatrenia sa pridávajú k už vykonaným krokom z predchádzajúceho týždňa:
- zákaz návštev v sociálnom zariadení SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ. n.o., kde platia opatrenia, ktoré
vychádzajú z usmernenia Krízového štábu SR zo dňa 06.03.2020 a platí striktný zákaz návštev bez

-

výnimky. Informácie o blízkych v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ. n.o., je možné získať výlučne
telefonicky: 0905 357 413 v čase od 9.00 h do 11.00 h a od 13.00 do 17.00 h. V ostatnom čase
vykonáva personál opatrovateľské a zdravotné úkony. Základné informácie podáva recepcia
046/5450458 v čase 7.30 h -18.30 h.
zvýšená dezinfekcia kontaktných plôch a prísne opatrenia vzťahujúce sa aj na personál SENIOR
CENTRA HANDLOVÁ. n.o.
zvýšená dezinfekcia kontaktných plôch v priestoroch mestských organizácií, t.j. MsÚ Handlová, Mestská
polícia, Dom kultúry mesta Handlová, Mestská knižnica, Centrum voľného času, Mestský bytový podnik
s.r.o., HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. Jazmín, n.o. Asterion, n.o. a všetky školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Príkaz primátorky mesta je platný od 09.03.2020 až do odvolania
s odhadovaným predbežným termínom ukončenia 31.03.2020.

Mgr. Silvia Grúberová, v.r.
primátorka mesta
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