
Zasadnutie Krízového štábu obce Zohor zo dňa 08.03.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na základe zasadnutia Krízového štábu Slovenskej republiky a šírenia výskytu ochorenia koronavírusu
COVID19starosta obce Zohor zvolal zasadnutie Krízovéhoštábu obce Zohor.

Na úvod starosta obce informovalo výskyte tohto ochorenia a opatreniach s ním súvisiacichv okolitých
dedinách a z tohto dôvodu krízový štáb v spolupráci s riaditel'kami Materskej školy a Základnej školy
v Zohore prijíma nasledujúce preventívne opatrenia:

1. Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí, všímali si príznaky virózy, respiračných
ochorení a chrípky - kašeľ, nádcha, bolesti svalov a klbov, sťažené dýchanie a hlavne zvýšená
teplota.

2. V prípade zistenia niektorých príznakov žiadame rodičov, aby nechali deti v domácej liečbe,
kontaktovali lekára a zároveň informovali školu i MŠ o dôvode neprítomnosti dieťaťa.
V prípade, že sa rodina nachádzala v oblastiach výskytu vírusu a objavia sa uvedené symptómy,
rodičia nechajú deti doma a oznámia to škole i škôlke.

V základnej škole aj materskej škole prosíme informovať triednych učiteľov - mailom, telefonicky,
prípadne riaditel'ku školy

3. Do MŠ žiadame, aby dieťa priviedla dospelá osoba. Ráno pri uvedených prejavoch ochorenia
nepríjme učiteľka dieťa do MŠ. Ak sa počas dňa prejavia príznaky ochorenia, učitel'ka kontaktuje
rodičov, ktorí si musia prísť dieťa prevziať, do toho času bude dieťa umiestnené v izolovanej
miestnosti. Deťom bude ráno meraná teplota.

4. V základnej škole budú žiaci sledovaní učiteľmi, v prípade príznakov ochorenia budú kontaktovaní
rodičia a musia si prísť po dieťa. Do toho času bude dieťa umiestnené v izolovanej miestnosti.

5. Vyzývame všetkých rodičov k zodpovednosti za vlastné deti, ako aj za zdravie ich spolužiakov
a učiteľov!

6. Rušímevšetky spoločenské a kultúrne podujatia v uzavretých priestoroch pre všetky organizácie
v obci Zohor.

7. Nariaďujeme zákaznávštev v stacionári SENIOR ZOHORdo odvolania
8. Odporúčame právnickým a fyzickým osobám - podnikatel'om (reštauračným, pohostinským

a ubytovacím zariadeniam) zvýšiť hygienické opatrenia.

Všetky opatrenia sú záväznés okamžitou platnosťou až do odvolania.

Situáciu budeme priebežne monitorovať a v prípade zmeny situácie vobci Zohor prijmeme ďalšie
opatrenia o ktorých Vás budeme informovať.

Bc. Martin Zálesňák
starosta obce Zohor


