OBEC BOLDOG

Boldog č. 89, 925 26

OZNAM
Nakoľko sa situácia každým dňom zhoršuje a sú prijímané stále prísnejšie opatrenia
v súvislosti so šírením Corona vírusu, predkladáme obyvateľom obce Boldog nasledovné
informácie:
1. Obec Boldog v spolupráci s miestnym obyvateľom objednala špeciálne ochranné rúška
v množstve 500 ks. Dostanú sa k nám v najbližších dňoch a následne budú okamžite
distribuované všetkým obyvateľom obce Boldog. Začiatok distribúcie bude oznámený
obecným rozhlasom a dodávané budú v obaloch do schránok, prípadne na základe
dohovoru odovzdané osobne prostredníctvom členov Dobrovoľného hasičského zboru
Boldog.
2. Pre zabezpečenie funkčnosti rúšok je NUTNÉ dodržiavať pokyny, ktoré budú k rúškam
priložené, obzvlášť v súvislosti s ich praním!
3. V prípade, že niekto prišiel do styku s pacientom, u ktorého bola POTVRDENÁ nákaza
Coronavírusom, odporúčame o tejto skutočnosti bezodkladne informovať na niektorom
z nasledujúcich telefónnych čísel:
 155
Linka lekárskej pomoci
 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA
 0800 221 234
Národná infolinka pre Coronavírus
4. Ak niektorý s občanov prišiel do styku s pacientom, u ktorého bolo preukázané
ochorenie, odporúčame, aby sa zdržiavali v domácej karanténe z preventívnych
dôvodov.
5. Pre obyvateľov obce Boldog, ktorí zostanú v domácej karanténe na základe vyššie
uvedených skutočností, odporúčame kontaktovať aj Obecný úrad Boldog na
nasledujúcich telefónnych číslach:
 02/4591 52 23
 0905 246 752 (Nonstop 24/7)
Pre týchto obyvateľov na základe telefonického oznámenia domácej karantény bude
v spolupráci s Krízovým štábom obce Boldog a Dobrovoľným hasičským zborom
Boldog zabezpečené zásobovanie základných a potrebných tovarov, najmä potravín
a liekov, v intenzite a množstve podľa dohovoru. Všetky potrebné informácie budú
odovzdané na základe telefonického oznámenia na vyššie uvedené telefónne čísla obce
Boldog.
6. Každému, kto síce vedome neprišiel do kontaktu s nakazeným pacientom, má však
príznaky respiračného ochorenia (chrípka, nádcha), odporúčame rovnako kontaktovať
obec Boldog, a po dohovore mu rovnako bude zabezpečené zásobovanie v rovnakom
rozsahu, ako je uvedené v bode 5.
Obyvateľom obce ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v súvislosti s už prijatými
preventívnymi opatreniami, a tiež za disciplinovanosť a pochopenie. Veríme, že príslušnými
opatreniami sa nám spoločne podarí eliminovať dopad vzniknutej situácie na zdravie
obyvateľov obce Boldog, ako aj okolitých miest a obcí.
V Boldogu, 16. marca 2020
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