
F E L H Í V Á S ! 

Tisztelt lakosság! 

A Szlovák Köztársaság Kormánya által kihirdetett rendkívüli helyzet alapján a 

következő rendelkezéseket hozta a koronavírus terjedésének megakadályozása 

érdekében: 

- Tilos mindennemű nyilvános kulturális- és sportesemény megtartása. A rendelet 

minden magánszemélyre, vállalkozásra, szervezetre egyaránt vonatkozik. 

- Az összes iskola és óvoda 14 napig (március 27-ig) zárva tart. Felkérjük a 

szülőket, hogy gyermekeikkel maradjanak otthon, csak halaszthatatlan esetekben 

menjenek nyilvános helyre! 

- A helyi községi hivatalban ügyfélfogadás előzetes telefonos megegyezés alapján 

lehetséges! Kérünk mindenkit, akinek kérdése, intéznivalója van, érdeklődjön a 

következő telefonszámokon: 031/5541 237, 0907/282466, illetve e-mail címeken: 

ocumedvedov@stonline.sk, ladislav.kulacs@gmail.com. 

- A szórakozóhelyek, játéktermek, vendéglátó ipari helyek március 27-ig zárva 

tartanak. 

- A Szlovák Püspökkari Konferencia az állami hatóságok felhívására elrendelte, 

hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében az elkövetkező 2 hétben 

a templomokban elmaradnak a szentmisék. A hívek ezen időszak alatt a média 

(rádió, TV, internet) révén vagy otthoni imájukkal tegyenek eleget vallási 

kötelezettségeiknek.  

A koronavírussal kapcsolatos információk megtalálhatók a falu weboldalán 

(www.medvedov.sk) és a falu hirdetőtábláján. 

Kérjük a lakosságot, hogy a közmédiában közölt utasításokat saját érdekükben 

szíveskedjenek maradéktalanul betartani! 

 

Együttműködésüket köszönjük. 

Ing. Kulacs László, polgármester 

Telefón +421/31 5541 237, +421/907 748415, +421/907 282466 

ocumedvedov@stonline.sk  
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O Z N A M ! 

Vážení občania! 

Ústredný krízový štáb SR prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, 

ktoré  sa dotknú všetkých činností nášho života: 

- Je zakázané organizovať hromadné, spoločenské a športové podujatia pre 

všetkých fyzických osôb, podnikateľom a právnických osôb. 

- Zatvorenie škôl a školských zariadení (do 27. marca). Žiadame rodičov, aby s 

deťmi bezdôvodne neodchádzali z domu, nech neidú na miesta, kde sa zdržiava 

viac ľudí. 

- Stránky na obecnom úrade vybavujeme len na základe predošlého telefónneho 

kontaktu. Na všetky Vaše otázky odpovieme na nasledujúcich tel. číslach: 

031/5541237, 0907/282466 alebo elektronicky: ocumedvedov@stonline.sk; 

ladislav.kulacs@gmail.com 

- Zatvorené budú krčmy, bary, herne (do 27. marca). 

- Konferencia Biskupov nariadila odvolanie verejných bohoslužieb do 27.marca.  

 

Ďalšie informácie ohľadom koronavírusu sa nachádzajú na web-stránke 

obce: www.medvedov.sk alebo na úradnej tabuli. 

Žiadame aby v médiách uvedené pokyny, odporúčania dôsledne dodržali vo 

svojom záujme! 

Ďakujem za spoluprácu! 

Ing. Ladislav Kulacs 

Telefón +421/31 5541 237, +421/907 748415, +421/907 282466 

ocumedvedov@stonline.sk  
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