Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19
03.06.2020 o 13,00hod
.......................................................................................................................................................
Vyhlásenie pre verejnosť:















Rúška sú povinné len vo vnútorných priestoroch, na verejných podujatiach a pri odstupe od ľudí v
menšej vzdialenosti ako dva metre.
Od 3.6.2020 sa rušia vyhradené hodiny na nákupy seniorov nad 65 rokov
Reštaurácie už nemajú limity na počty ľudí za stolom a ani na dĺžku otváracej doby.
Od stredy 3.6.2020 na Slovensku môžu prebiehať všetky športové súťažné podujatia za dodržania
podmienok ÚVZ.
Mestská plaváreň zostáva naďalej do 31. augusta 2020 zatvorená.
Poliklinika funguje bez obmedzenia. Vyšetrovaní sú objednaní pacienti a ostatní čakajú v poradí.
Vykonávané sú aj zákonné preventívne prehliadky.
V meste sú povolené hromadné podujatia – v súlade s usmernením RÚVZ. Zatiaľ stále do 100 ľudí.
Predpoklad je od 10.6. max do 500 osôb a od 01.07. do konca roka 1 000 osôb.
Koncerty a podujatia usporiadané Domom kultúry a mestom Sereď v roku 2020:
20. jún: koncert Fragile amfiteáter v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ
26. jún: koncert Horkýže slýže amfiteáter v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ
07. júla: koncert Buty amfiteáter v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ
10.-11. júla: 3 x 3 streetball tour a SereďCup na Námestí slobody
09. august: Rozprávkové prázdniny amfiteáter v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ
10.-11. septembra: Umenie bez hraníc v spolupráci s družobným mestom Tišnov amfiteáter v Seredi
08. októbra: spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v estrádnej sále DK
Zmena programu možná v súvislosti s COVID 19 a aktuálnym odporúčaním RÚVZ
Prevádzka kina NOVA sa začína 11.6.2020 o 19:00 podľa ponuky zverejnenej na
www.kinonova.sered.sk
Prevádzka kina AMFIK sa začína 19.06.2020 o 21:00 podľa ponuky zverejnenej na
www.amfiteater.sered.sk
Mestské toalety ostávajú minimálne do 10.6. 2020 stále uzatvorené.
Prímestské autobusové linky sú posilnené, mestská doprava premáva v prázdninovom móde.
Od 10.6.2020 budú otvorené tieto detské ihriská v meste Sereď:
- Zámocký park
- Námestie slobody
- Legionárska
- Pažitná
- D. Štúra
- Žihadielko

Dezinfekcia otvorených ihrísk bude vykonávaná denne od 06:00 hod do 09:00 hod.
Zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk detí je povinnosťou ich rodičov.

