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Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy korona vírusu v obci Záhor. 
 

Obec Záhor ako príslušný orgán civilnej ochrany v súlade s príslušnými 
ustanoveniami z.č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov po vyhodnotení aktuálnej situácie v súvislosti s postupom a šírením 
nákazy vírusom COVID 19 zavádza nasledovné preventívne opatrenia na 
zabránenie šírenia vírusu v obci Záhor : 
  

1.  Obec Záhor ruší všetky plánované ňou organizované spoločenské, kultúrne akcie 
a športové akcie do odvolania.  
 
2.  V ZŠ Záhor a MŠ Záhor sa nariaďuje  dôsledné monitorovanie zdravotného stavu detí 
a žiakov. V prípade, ak dieťa bude javiť známky akútneho  ochorenia ( kašeľ, nádcha, únava, 
teplota a pod.) budú zákonní zástupcovia bezodkladne kontaktovaní s cieľom zabezpečenia 
jeho karantény.  
 
3.  Nariaďuje sa zvýšená sanitácia s použitím dezinfekcie vo všetkých verejných priestoroch 
v majetku obce Záhor. 

  
Obec Záhor žiada spolky , združenia a iné organizácie ,  aby sa vyvarovali účasti na 
masových podujatiach. 
Obec Záhor odporúča občanom, aby  zvážili svoju prítomnosť vo väčších kolektívoch ( 
vrátane kolektívnej športovej činnosti a tréningov), na masových podujatiach  a vo 
verejných priestoroch alebo priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí ( športoviská, 
pohostinské zariadenia, reštaurácie, bary ,  nákupné centrá a pod.) .  
Rovnako sa odporúča  občanom, aby obmedzili osobné návštevy na obecnom úrade 
a svoje záležitosti prednostne vybavovali telefonicky, elektronicky( napr.  mailom) , 
prípadne písomne. 
Žiadame rodičov žiakov, aby svoje deti starostlivo pred odchodom do MŠ alebo ZŠ 
skontrolovali a v prípade ak javia príznaky akútneho ochorenia ich ponechali v domácej 
karanténe, prípadne riešili ich zdravotný stav so zdravotnými zložkami.   
Prosíme občanov aby starostlivo dodržiavali osobnú hygienu, najmä dôkladné a časté 
umývanie rúk  a do zasiahnutých oblastí cestovali len v prípadoch nevyhnutných. 
Obec Záhor pokračuje v monitorovaní aktuálnej situácie a podľa jej vývoja je pripravená 
 ako príslušný orgán v rozsahu svojej právomoci prijímať ďalšie potrebné opatrenia.  Na 
obecnej úrovni sú aktivované a riadne pracujú všetky príslušné zložky.  Odporúčame 
sledovať webstránku obce a hlásenia obecného rozhlasu. 
  
Nie je dôvod na paniku, vzniknutá situácia však   teraz  vyžaduje zodpovedné správanie 
každého jedného občana. Starosta obce Záhor ďakuje všetkým obyvateľom obce za ich 
zodpovedné správanie a rešpektovanie horeuvedených odporúčaní.   
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     Marián Hric 
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