Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19
07.05.2020 o 08,30hod
.......................................................................................................................................................
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Krízový štáb mesta Sereď doporučuje naďalej obmedzenie stretávania sa občanov všetkých vekových
kategórií na minimum, berme ohľad na najviac ohrozenú kategóriu seniorov. Bez rúška ani na krok
mimo svojho obydlia
V meste sú od 6.mája otvorené letné terasy za dodržania podmienok ÚVZ
Pokračuje sa ďalej v pravidelnej dezinfekcie lavičiek v meste, dezinfekcie workoutových ihrísk a v
dezinfekcii predajných stánkov na mestskom trhovisku
Od 06. mája 2020 sa prevádzkovateľom len potravín a drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až
piatok v čase od 09:00 hod do 11:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov.
Od 6.mája sú možné bohoslužby (podľa podmienok ÚVZ) - omše pre seniorov nad 65 rokov ráno o 7:00
hod, v nedeľu o 7:30 hod.
Detské ihriská budú zatiaľ uzatvorené kvôli čisteniu a dezinfekcii piesku a príslušenstva
Na základe rozhodnutia pána župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa)
bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný
v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu
COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení). Naďalej platí
podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre,
resp. ochranu dýchacích ciest.
Odporúčanie pre cestujúcich:
-

•

maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej
platbe,
maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
upozornenie o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod.
a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse

Mestský úrad v Seredi pracuje od 4.mája ako pred pandémiou – s kontrolou vstupu pri vchode:
o Pondelok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
o Utorok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
o Streda
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
o Štvrtok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
o Piatok
8,00 – 12,00

