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Tlačová správa zo zasadnutí Krízového štábu   

Mesta Spišské Vlachy dňa 01.10.2020 

 

   V súvislosti s potvrdenými prípadmi 2. vlny koronavírusu na Slovensku a vyhláseného 

núdzového stavu uznesením č. 587/2020 od 01.10.2020 primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír 

Fifik zvolal zasadnutie krízového štábu mesta dňa 01.10.2020 o 14.00 hod. Krízový štáb na svojom 

zasadnutí prerokoval závery Ústredného krízového štábu SR, vydané Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 

30.09.2020 a všetky ďalšie pokyny a opatrenia. Cieľom prijatých opatrení je spomaliť šírenie tohto 

ochorenia.  

Mestský úrad mesta Spišské Vlachy 
 

Predseda KŠ Ľubomír Fifik - informoval členov KŠ o aktuálnej situácii v meste Spišské Vlachy, 

o potvrdených prípadoch v NsP Krompachy a v meste Spišská Nová Ves.  

- v časti Dobrá Voľa nebol  potvrdený ani jeden prípad ochorenia COVID 19. 

- upozorniť podnikateľov a prevádzky verejného stravovania na dôsledne dodržiavanie vydaných 

opatrení ÚVZ SR pri organizovaní hromadných podujatí 

- pravidelne informovať o aktuálnych opatreniach štátu a mesta občanov prostredníctvom rozhlasu, 

úradnej tabule a webovej stránky mesta. 

- pravidelné vykonávanie dezinfekcie povrchov, priestorov mestského úradu a ostatných priestorov 

(čistenie ozónom, pravidelná dezinfekcia a hygiena). 

- zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov (jednorázové obleky, ochranné rukavice a dezinfekčné 

postreky) pre DHZ. 

- prevádzka kina a knižnice od 05.10.2020 s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení,  

- od 05.10.2020 vykonávaná dezinfekcia predajných stánkov 

- Svadobné obrady budú prebiehať podľa pokynov ÚVZ SR len za účasti  max. 10 osôb (sobášiaci, 

snúbenci, svedkovia) s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení. 

- Pohreby a rozlúčka so zosnulým – v počte do 50 osôb vrátane pracovníkov pohrebnej služby. 

- Mesto Spišské Vlachy žiada občanov, aby do  pracovísk MsÚ prichádzali iba za podmienky, 

že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. 

 

Kultúra, šport, verejné podujatia 

- v zmysle rozhodnutia ÚVZ SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom        

a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy, tieto opatrenia sa týkajú aj ostatných klubov a združení s činnosťou na 

území mesta Spišské Vlachy. 

- futbalový štadión – zápasy za dodržania nariadení schválené ÚVZ SR, so zabezpečením 

pravidelnej dezinfekcie, pri vstupe do areálu a v priestoroch štadióna musí mať osoba rúško, 

minimalizovaný osobný kontakt bez podávania rúk.  

- všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované Mestom (napr. Úcta k starším) sa rušia, 

o ďalších zmenách budeme verejnosť včas informovať. 

 

Školstvo 

 Školy postupujú na základe Pokynu Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva                 

s maximálnymi hygienickými opatreniami. 

 Zabezpečená zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov a priestorov v školách.  

 ZŠ a MŠ - podanie správy o aktuálnom stave v školách. 
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Mgr. Helena Šofranková – riaditeľka ZŠ – žiada zriaďovateľa o zabezpečenie pre školy a MŠ 

dezinfekčné prostriedky, polovičné štíty a rukavice. 

 Stále sú v platnosti prísne hygienické opatrenia, pravidlo R-O-R (rúška-odstup-ruky), naďalej 

sa bude vykonávať ranný filter pri vstupe do budovy. 

 Naďalej platí  zákaz vstupu rodičom do vnútorných priestorov školy počas vyučovania okrem 

rodičov žiakov 1. ročníka, nahlásenie neprítomnosti dieťaťa s príznakmi ochorenia COVID 19, 

horných dýchacích ciest, resp.  iných infekčných chorôb. 

 Po 3 dňoch absencie žiaka v škole vrátane víkendu - myslí sa tým absencia v piatok, sobotu 

a nedeľu, rodič odovzdá triednemu učiteľovi "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". 

 Pre žiakov 2. stupňa platí naďalej nosiť rúško vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy.   

V súvislosti s tým sa odporúča, aby žiaci mali 2 náhradné rúška a menili si ich po 2 

vyučovacích hodinách (rúška sú vlhké). 

 Pre žiakov 1. stupňa sa rúška na vyučovaní odporúčajú, mimo triedy musia mať tvár prekrytú 

rúškom.  

 Predmety telesná a hudobná výchova sa budú realizovať  len teoretickou formou (v prípade 

priaznivého počasia sa bude TSV vyučovať vonku). Prenájom priestorov pre dospelých iba 

počas týždňa, aby mohla byť vykonaná dezinfekcia. 

 Podávanie obedov v ŠJ je podľa určeného rozpisu a za účasti povereného dozoru. 

 Stále neprebieha popoludňajšia záujmová činnosť, vrátane činnosti CVČ až do nového 

usmernenia MŠVVŠ. 

Ostatné 

▪ Mesto žiada obyvateľov prichádzajúcich zo zahraničia, aby postupovali v súlade 

 s nariadeniami vlády SR a odporúčaniami ÚVZ SR týkajúcich sa povinných karanténnych 

 opatrení: RÚVZ SNV - 0910 118 266. Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00  hod. 

 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní  navštívili 

 krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v  domácom prostredí 

 do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto 

 osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej 

 republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas 

 svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať  potvrdením o hore 

 uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Bližšie informácie 

 na stránke Ministerstva zdravotníctva: www.health.gov.sk. 

▪ Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame 

obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu, 

vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte 

ruky mydlom. 

▪ Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišské Vlachy pozorne sleduje 

a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom 

svojej webovej stránky: www.spisskevlachy.sk.  

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na 

stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, Ministerstva zdravotníctva: 

www.health.gov.sk, a Ministerstva školstva: www.minedu.sk. 

 

 V Spišských Vlachoch dňa 01.10.2020 

   

                   Ľubomír Fifik, v.r. 

        primátor mesta, predseda KŠ 

http://www.spisskevlachy.sk/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.health.gov.sk/
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