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Tlačová správa zo zasadnutia Krízového štábu   

Mesta Spišské Vlachy zo dňa 24.3.2020 

 

   Na Slovensku evidujeme k dnešnému dňu celkovo 204 potvrdených prípadov ochorenia 

COVID-19, negatívnych je 3736 vzoriek. Štátne laboratóriá (NRC pre chrípku, RÚVZ BB, KE,) 

nahlásili nových 19 pozitívnych vzoriek a 432 negatívnych vzoriek. V meste Spišské Vlachy nebol 

doposiaľ potvrdený žiaden prípad na ochorenie COVID – 19. 

Krízový štáb mesta Spišské Vlachy na svojom zasadnutí dňa 24.03.2020 berie na vedomie všetky ďalšie 

pokyny a opatrenia vydané po rokovaní vlády zo dňa 23.03.2020. Jedná sa o tieto nariadenia a opatrenia: 

▪ Dočasne sa rušia vlaky zadarmo pre študentov do termínu uzavretia škôl 

▪ Pre seniorov od 65 rokov bude vymedzený nákupný čas od 09.00 – 12.00 hod. 

▪ Seniori by nemali vychádzať z domu ani cestovať vlakom, alebo MHD, obce boli požiadané 

o pomoc seniorom 

▪ Je vyhlásený núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb. Sú zakázané návštevy v Dome 

dôchodcov 

▪ Na základe opatrenia ÚVZ SR budú zatvorené denné stacionáre, zamestnanci však budú 

poskytovať služby klientom naďalej (nákupy, pošta) 

▪ Na východnom, strednom a západnom Slovensku by mala byť vyčlenená nemocnica špeciálne 

pre ochorenie COVID – 19 

▪ V nedeľu budú zatvorené predajne potravín, mäsa, pečiva, ovocia, zeleniny, drogérie, novín 

a krmivá, bude to priestor pre sanitárny deň  

▪ Vláda vyzýva mestá, aby zriadili dostatočný počet telefonických liniek na ktoré sa budú môcť 

občania obracať v prípade potreby zabezpečenia potravín 

▪ Pred niektorými nemocnicami budú zabezpečovať ochranu poriadku príslušníci PZ SR a vojaci 

▪ Vláda zakáže vývoz niektorých liekov do zahraničia 

▪ Nosenie rúšok bude povinné VŠADE mimo bydliska 

▪ V akomkoľvek rade budú musieť ľudia stáť minimálne vo vzdialenosti 2 m od seba  

▪ Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do všetkých nemocniciach, fabrikách, obchodov a miest 

kde sa ľudia stretávajú merať teplota 

▪ Vláda požiada RTVS, aby zabezpečila každodenné vysielanie omše o 18.00 hod. na STV2 

▪ RTVS tiež bude vysielať vyučovacie programy najmä pre deti základných škôl 

▪ Do odvolania platí nariadenie ÚVZ o zákaze organizovať akékoľvek hromadné podujatia  

V súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území 

mesta Spišské Vlachy pred šírením ochorenia COVID-19 naďalej platia tieto opatrenia:  

▪ Mesto Spišské Vlachy objednalo cez firmu Fintex s.ro. Spišská Nová Ves 1500 ks ochranných 

rúšok z polypropylénovej tkaniny, ktorá obsahuje ióny striebra a ma stálu antibakteriálnu úpravu 

pre občanov nad 60 rokov. Rúško slúži na opakované nosenie. Je ho možné opakovane prať 

v práčke do 60 °C a svoje antibakteriálne vlastnosti si zachová. Nesmie sa žehliť, pred prvým 

použitím vyprať. Distribúcia by mala prebehnúť budúci týždeň, spôsob distribúcie bude podľa 

pripraveného zoznamu občanov po jednotlivých uliciach. 

▪ Žiadosť o spoluprácu Obvodného oddelenia PZ v Spišských Vlachoch a o zvýšený dohľad nad 

dodržiavaním karanténnych opatrení v meste Spišské Vlachy v súvislosti s predchádzaním vzniku 

a so zamedzením šírenia ochorenia COVID - 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie. 
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▪ Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt - Pošta žiada ľudí o 

zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. 

▪ Upozornenie pre otvorené podniky a prevádzky v meste Spišské Vlachy o dôsledné dodržiavanie 

hygieny v prevádzkach, čistotu bezprostredného prostredia, pravidelného čistenia nákupných 

košíkov, dotykových povrchov, nosenie ochranných rúšok, rukavíc a  reguláciu počtu 

nakupujúcich v prevádzke tak, aby nedochádzalo k nahromadeniu veľkého počtu ľudí. 

▪ Prevádzkovatelia predajní s potravinárskym tovarom, drogériou a krmivami budú mestom 

požiadaní o dodržiavanie stanoveného nákupného času pre seniorov. 

▪ Osveta - pravidelné informovanie občanov o aktuálnej situácii a prijatých opatreniach – miestny 

rozhlas, web mesta, úradná tabuľa. 

▪ Pomoc dobrovoľníkov v meste – naďalej pokračuje spolupráca mesta s Dobrovoľníkmi vo forme 

nákupu potravín a liekov a distribúcie ochranných rúšok pre najstarších seniorov, činnosť sa 

rozšírila aj o pomoc obyvateľom v karanténe. Informovanie občanov o možnosti využitia 

dobrovoľníckej pomoci pre seniorov formou donášky liekov a potravín - p. Sofia Vašš, kontakt: 

0917759592. 

▪ Obmedzenie otváracích hodín u prevádzok potravín a drogérie – Predajňa potravín COOP 

Jednota, predajňa potravín Karmen, Drogéria p. Rybár. 

▪ Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb elektronickou 

formou  

• Na MsÚ bude zavedený obmedzený režim na vybavovanie stránok a odporúčaná je telefonická 

a elektronická komunikácia  

• Zriadenie poštovej schránky na chodbe pred kanceláriou prvého kontaktu 

• Obmedzenie rozlúčky so zosnulým len pri hrobovom mieste  

• Obmedzenie svadieb len na max. snúbenci a svedkovia  

 

Upozornenia 

A) S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné 

prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

• predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 

výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, 

• lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, 

• predajní drogérie, 

• čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 

• predajní novín a tlačovín, 

• predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 

• prevádzok telekomunikačných operátorov, 

• prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 

• prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 

• prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb. 

• S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz 

sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho 

občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 

• S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom 

obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A. 

• Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých 

oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky, a to na dobu 14 dní. 
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Ostatné 

 

▪ Mesto prostredníctvom odboru krízového riadenia OÚ SNV požiada Správu štátnych hmotných 

 rezerv SR o prostriedky individuálnej ochrany 

▪ 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,  

▪ kontakty na karanténne centrá:  

- Centrum účelových zariadení Kremenec, Tatranská Lomnica – 0905 359 429 

- Hotel Granit, Tatranské Zruby – 052/442 27 51 

- Centrum účelových zariadení, Štrbské Pleso - 052/449 23 33 

- Centrum účelových zariadení, Gabčíkovo – 0918 669 221 

- Centrum účelových zariadení – Smrekovec, Donovaly – 048/4199 860 

▪ Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, 

aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 

▪  Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, 

dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom. 

▪ Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb - napríklad nákup potravín, do práce mestskou 

hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa. 

▪ Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov. 

▪ Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte Mestský úrad 

na týchto telef. číslach: 053/417 42 10, 053/4174219, primátor mesta – 053/4174212, 

0907927783.  

▪ Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky. 

▪ Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény 

vám hrozí pokuta 1659€. 

 

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 24.03.2020 

 

 

         Ľubomír Fifik, v.r. 

        primátor mesta, predseda KŠ 

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

