
Opatrenia na území obce Fri čovce  

k 3.4.2020 vo vz ťahu k obmedzeniu šírenia COVID – 19  

mimo celoštátnych opatrení  

 

Opatrenia prijaté na základe usmernenia okresného úradu  

Priestory na umiestňovanie ľudí v karanténe: Mládežnícke centrum súp. č. 3, budova súp. č. 64, stanový 
priestor na futbalovom ihrisku (ďalšie priestory po pondelkovom zasadaní krízového štábu obce Fričovce) 

Informovanie zástupcov občianskych združení pôsobiacich v obci o potrebe vyčleniť  osoby pre výpomoc pri 
riešení mimoriadnych udalostí, zabezpečovaní karanténnych priestorov a distribúcii materiálno – technickej 
pomoci 

Obec vyčlenila 5 ks 1 100 l kontajnerov pre kontaminovaný materiál  

Skladové priestory, ktoré budú slúžiť v prípade potreby sústredenie materiálno technické zabezpečenia: 
sklad CO na obecnom úrade, garáž za obecným úradom, garáž v hasičskej zbrojnici. 

Rokovanie starostu so zástupcami predajní v obci Fričovce s cieľom zabezpečiť od predajní potrebné 
informácie o dodávateľoch potravín a informovať ich o prípadných regulačných opatreniach štátu a krokoch 
pri ich uplatňovaní. 

Vykonáva sa dezinfekcia najrizikovejších priestorov. Od budúceho týždňa dôjde k dezinfekcii verejných 
priestorov obce – zastávok, smetných košov, verejných studní a pod. zakúpeným motorovým rosičom. 

Obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií pre obyvateľov obce  o potrebe dodržiavania opatrení 
hlavného hygienika SR, nariadení vlády SR a Ústredného krízového štábu na webovom sídle, Facebook 
stránke, obecným rozhlasom alebo rozvozom letákov). 

Implementovanie všetkých usmernení zabezpečujúcich interné procesy civilnej ochrany obce Fričovce. 

 

Ďalšie opatrenia a činností v obci súvisiace s predchádzaním šírenia nákazy COVID - 19 

Do odvolania platí zákaz vstupu do mládežníckeho centra súp. č. 3 a do areálu detského ihriska v Anglickej 
záhrade. 

Upravili sa stránkové a úradné hodiny na obecnom úrade a terénnej sociálnej práce. Stránkové hodiny sú 
jednotné počas celého týždňa od 8:00 do 11:00 hod. Úradné hodiny od 8:00 do 16:00 hod. 

Obec zabezpečuje pre seniorov, príp. ľudí nachádzajúcich sa v karanténe dovoz stravy (v prípade potreby 
nutné zavolať na telefónne čísla 051/ 7911 119 alebo č. 0915 848 371. 

Obec zhromažďuje rúška (kúpa, šitie rúšok v základnej škole (doposiaľ cca 250 ks), dar cca. 40 ks rúšok od 
súkromnej osoby, dar v počte 300 ks jednorazových rúšok od spoločnosti UMAKOV) pre zabezpečenie 
kritických oblastí alebo najviac ohrozených osôb podľa vyhodnotenia krízového štábu alebo starostu obce. 

Pracovníci obce vydali bezplatne rúška pre obyvateľov najviac ohrozených - vo veku nad 65 rokov, 
obyvateľov koncentrovaných v mieste potenciálneho šírenia a pre osoby, ktoré by mohli byť 
najpravdepodobnejším šíriteľom. V prípade, že obyvateľ si chce zakúpiť viac rúšok, môže tak urobiť na 
obecnom úrade za nákupnú cenu obce. Darované rúška sú nepredajné! 

Obec vykonáva evidenciu osôb nachádzajúcich sa v karanténe vo Fričovciach alebo mimo (ak to občan 
nahlási), evidenciu odovzdaných rúšok, evidenciu poskytnutej inej pomoci (napr. dovoz dreva a stravy 
v prípade potreby, či informačných štítkov poskytujúcich verejnosti informáciu, že osoby sú v karanténe a 
ďalšie...) 

Obec plní operatívne úlohy a nariadenia krízových štábov, RUVZ, ministerstiev, okresného úradu, 
integrovaného záchranného zboru, polície a pod. 



Opatrenia na území obce Fri čovce  

k 3.4.2020 vo vz ťahu k obmedzeniu šírenia COVID – 19  

mimo celoštátnych opatrení  

 

 

Pracovníci terénnej sociálnej práce (TSP) a miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS): 

- Nápomocní pri všetkých úkonoch zabezpečovaných obcou 
- Zabezpečujú rozvoz stravy pre seniorov 
- Monitorujú dodržiavanie nariadení krízového štábu, ministerstiev alebo starostu obce 
- Poskytujú informácie, poradenstvo a administratívnu pomoc prioritne pre sociálne odkázané osoby 

a osoby spoločensky odlúčené 
- Sprostredkovávajú prenos informácií od obce, základnej školy (úlohy pre deti, opatrenia školy...), ako 

aj štátnych inštitúcií (polícia, hygiena, UPSVaR) do rómskych obydlí, seniorom alebo v prípade širšej 
cieľovej skupiny obyvateľom obce 

- Zabezpečenie hygienických pokynov pri odovzdávaní potravinovej pomoci 

Pracovníci MOPS ďalej: 

- úloha priebežná: monitorujú a zabezpečujú dodržiavanie nariadení, špeciálne vykonávajú kontrolu 
nad hygienickým zaobchádzaním so studňou pri odoberaní pitnej vody 

- úloha od 1.4.2020 do 14.4.2020: celodenný dozor nad rizikovými osobami v rómskej osade 

Asistentka osvety zdravia: 

- poskytuje základné informácie o hygienických opatreniach a správnych hygienických postupoch 
v rómskej osade 

-  

Obec Fričovce je na úseku civilnej ochrany vyrozumievacou obcou pre vyrozumievací obvod Fričovce 

v zmysle Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení 
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej 
republiky, schválenej uznesením vlády SR č. 996 zo 14 decembra 2005. Obec vyrozumieva deväť obcí vo 
svojom obvode na základe poverenia krízového štábu a ďalších riadiacich zložiek štátu. Na základe pokynov 
informuje o najzávažnejších rozhodnutiach a nariadeniach počas núdzového stavu alebo mimoriadnej 
situácie. 

  


