Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19
10.06.2020 o 15,00hod
.......................................................................................................................................................
Vyhlásenie pre verejnosť:
 Povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa je zrušená a prechádza sa na dobrovoľnú domácu
karanténu v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako 19 bezpečných krajín. S danými krajinami sa
obnovujú tiež všetky formy dopravy.
 Rúška nie sú povinné vo vonkajších priestoroch, ale len odporúčané v styku s cudzími ľuďmi. V
obchodoch a MHD zostávajú rúška naďalej povinné. Vo vnútri zostávajú povinné, ale na
pracoviskách, v prípade, ak zamestnanci budú od seba vzdialení vyše dvoch metrov, budú len
odporúčané.
 Pre prevádzkovateľov reštauračných a obchodných priestorov sa rušia maximálne limity na jedného
zákazníka. Čísla – 10 m2, dva metre odstupy, dvojmetrová vzdialenosť stolov – zostávajú ako
odporúčané.
 Budú môcť byť otvorené tiež detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby.
 Od 02.07.2020 sa otvára denné centrum pre seniorov v Seredi v súlade s Plánom uvoľňovania
opatrení v sociálnych službách, ktorý vydalo MPSVR SR
 Od 15.07.2020 končia nákupy pre seniorov ktoré boli vykonávané počas mimoriadnej situácie.
 Centrá voľného času v Seredi zostávajú zatvorené.
 Záujem do Základnej umeleckej školy zisťuje riaditeľka, na základe záujmu bude závisieť otvorenie.
 Od pondelka budúceho týždňa sa rušia obmedzenia počtu žiakov na prvom stupni ZŠ. – Posledný
júnový týždeň sa školy otvoria aj pre žiakov na druhom stupni základných škôl a pre stredoškolákov
(pre potreby napr. odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Návrat do škôl bude
dobrovoľný.
 V meste sú povolené hromadné podujatia – v súlade s usmernením RÚVZ, maximálny počet
účastníkov sa zvyšuje na 500 osôb.
 Uvoľňujú sa pravidlá pre pracoviská, kde rúška nebudú musieť nosiť napríklad spolupracovníci v
jednej kancelárii, pričom však odporúčame dodržiavať dostatočný odstup aspoň dva metre.
 Poliklinika funguje bez obmedzenia. Vyšetrovaní sú objednaní pacienti a ostatní čakajú v poradí.
Vykonávané sú aj zákonné preventívne prehliadky.
 Zostávajú 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.
Odporúčame rodičom zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk detí.
 Mestský úrad v Seredi pracuje od 15.06.2020 bez obmedzení, bez merania teploty pri vchode, vstup len
s rúškom do budovy zostáva v platnosti.
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Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

13,00 – 15,00
13,00 – 15,00
13,00 – 17,00
13,00 – 15,00

