
OZNAM 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku potvrdil pozitívne nálezy na respiračné 
ochorenie COVID-19 u testovaných osôb z Giraltoviec. 

Tieto osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, majú nariadenú povinnú 14-dňovú 
karanténu. 

Karanténne opatrenia riadi príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

V prípade, že potrebujete zabezpečiť pre seba resp. pre svojich blízkych donášku jedla, túto 
službu v Giraltovciach ponúka: 

- Jozef Mati, Hostinec GERALT, tel. kontakt 0905 520 273, 
- František Štincik, Reštaurácia PANORÁMA, tel. kontakt 0915 993 727. 

Mestský úrad (všetky oddelenia vrátane podateľne a matričného úradu) je pre verejnosť až 
do odvolania UZAVRETÝ ! 

Jednotlivé oddelenia je možné kontaktovať LEN elektronicky prostredníctvom e-mailových 
adries uvedených na stránke www.giraltovce.sk, pričom pracovná agenda sa bude vybavovať až 
po uplynutí povinnej domácej karantény. 

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku 
kvapôčkovým nákazám: 

 umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo 
a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, 

 nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami, 

 zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou 
a následne ju zlikvidovať, 

 vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, 

 dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha, 

 ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma 
na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe, 

 v maximálne možnej miere používať ochranné rúška, jednorazové rukavice, prípadne iné 
osobné ochranné pomôcky, 

 v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

Vo všeobecnosti sa riaďte pokynmi Ústredného krízového štábu, Kancelárie hlavného 
hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva. 

Inštrukcie a pokyny sú zverejňované aj na stránke mesta www.giraltovce.sk. 

 

V Giraltovciach, 17.03.2020. 

          Mgr. Ján Rubis 

       predseda krízového štábu mesta Giraltovce 
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