
OZNAM 
Na základe Uznesenia Vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 je počnúc dňom 19. marca 2020 
vyhlásený núdzový stav na celom území SR. 

Osoby, u ktorých bol potvrdený pozitívny nález na respiračné ochorenie COVID-19, osoby žijúce 
s nimi v spoločnej domácnosti, ako aj osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, majú 
nariadenú povinnú karanténu. Karanténne opatrenia riadi príslušný Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. 

V snahe pomôcť osamelým seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým 
rodičom s deťmi a osobám v karanténe, mesto zverejňuje telefonický kontakt, na ktorom 
môžu požiadať o pomoc pri nákupe potravín, resp. iných základných potrieb. 
Telefónne číslo je 0905 565 647 a je dostupné každý deň v čase od 8.00 do 11.00h. 
Volajte len v nevyhnutnom prípade, teda, ak Vám nevie pomôcť rodina, priatelia či susedia. 
Kontaktná osoba sa Vás bude pýtať na meno, adresu bydliska a na to, či ste nakazení 
koronavírusom alebo ste v karanténe. 
Za nákup zaplatíte až po jeho doručení sumu, ktorá bude na pokladničnom doklade. 
Peniaze nikomu vopred nedávajte! 

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri zabezpečovaní základných potrieb 
ľudí odkázaných na pomoc, aby kontaktovali telefonicky alebo mailom prednostu MsÚ 
Giraltovce (kontakty sú uvedené na stránke mesta). 

Zoznam služieb, ktoré momentálne ponúkajú podnikatelia v meste Giraltovce: 

 donášku jedál v Giraltovciach po telefonickej dohode zabezpečuje: 

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

donášku potravín v Giraltovciach po telefonickej dohode zabezpečuje: 

- František Štincik, Potraviny OÁZA, tel. kontakt 0905 858 718. 

Žiadame občanov žijúcich v bytových domoch, aby dbali na zvýšenú dezinfekciu povrchov 
spoločných priestorov, teda chodieb, schodísk a výťahov. 

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

V maximálne možnej miere používajte ochranné rúška, jednorazové rukavice, prípadne iné 
osobné ochranné pomôcky. Chránite seba, ale aj ostatných ľudí okolo Vás! 

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, 19.03.2020. 

          Mgr. Ján Rubis 
       predseda krízového štábu mesta Giraltovce 

http://www.giraltovce.sk/

