Vážení občania! Oznamujem Vám, že od 16.3.2020 od dneska na celom Slovensku začala
platiť núdzový stav. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového
koronavírusu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Obec Čenkovce:
• Ruší úradné hodiny obecného úradu. Občanom bude úrad k dispozícii elektronicky alebo
telefonicky.
• Odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečený aj občanom, ktorí zatiaľ neuhradili poplatok.
Môžu uhradiť aj neskôr.
• Materská škola a základná škola je naďalej zatvorená, minimálne 14 dní.
• Naďalej platí zákaz verejného zhromažďovania občanov a usporiadanie športových podujatí.
• Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa zatvárajú všetky maloobchodné prevádzky. V obci
budú otvorené iba obchody s potravinami a predajňa s krmivom pre zvieratá.
Ďalej oznamujeme starým samostatne žijúcim obyvateľom obce, že v prípade potreby
zabezpečenia základných potravín môžu to nahlásiť na telefónnom čísle: 031 5692710.
Starosta obce apeluje na zdržaní sa v obydliach a na vychádzku LEN V NEVYHNUTNÝCH
PRÍPADOCH! Vyzývame rodičov, aby dbali nato, aby deti a mládež ostávali tiež vo svojich
domovoch. Ľudia, ktorí sú nútení vyjsť von, nech sa chránia podľa možností rúškou, šálom
alebo iným možným spôsobom. S dodržiavaním pokynov dbajme na svoje zdravie a zdravie
ostatných! Ďakujeme!
Tisztelt lakosok! Ezennel értesítem Önöket, hogy a 2020. március 16-tól a mai naptól
Szlovákiában szükség állapot került kihirdetésre az SzK Kormánya részéről.
Ennek tükrében Csenke Község:
• A visszavonásig szünetelteti a községi hivatal, azaz nincsenek fogadóórák. A polgárok részére
elektronikusan
vagy
telefonon
állunk
rendelkezésre.
• A hulladék elszállítása biztosított azoknak is, akik még nem fizették be ennek illetékét. Ezt
később is megtehetik.
• Az óvoda és iskola továbbra is zárva van,
• Továbbra is tilos a tömeg- vagy sportrendezvények megtartása.

legalább

14

napra.

• A kormányrendeletnek megfelelően a községünkben csak az élelmiszert árusító üzletek és az
állat eledeleket árusító üzlet lesz nyitva a szükségállapot ideje alatt.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében kérünk mindenkit, CSAK SZÜKSÉG
ESETÉN HAGYJÁK EL OTTHONAIKAT, és azt is csak védőmaszkban, sálban, vagy egyéb
módon védve magukat. Továbbá felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a
legfelelősségteljesebb viselkedés most az, ha otthon maradnak. Ezzel tudunk most a legtöbbet
megtenni magunkért, szeretteinkért.
Továbbá értestítjük az idős és egyedülálló lakosokat akiknek gondot okoz az alapélelmiszer
bebizosítása jelentse a következő telefonszámon: 031 5692710
Kérünk mindenkit, tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket mindannyiunk érdekében!
Köszönjük!
Mindenkinek kitartást és türelmet kívánok!

