
Vážení spoluobčania,  

 

      Na základe COVID automatu je podľa aktuálnej rizikovosti  okres Humenné stále zaradený 

do III. stupňa varovania - označený na mape bordovou farbou. 

     S uvoľňovaním opatrení súvisí aj zákaz vychádzania a jeho výnimky =  kedy, kto a za 

akých podmienok môže opustiť svoju domácnosť. V  III. stupni varovania obmedzenia 

pohybu v okresoch sú:     

• pobyt v prírode v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je 
povolený len s testom, nie starším ako 7 dní, cestovať do prírody v okrese zaradenom 
do 4. stupňa nie je povolené,   

• na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, 
ktorý nie je starší ako 7 dní – platné od 10.2.2021,   

• otvorené sú materské školy, základné školy 1. stupeň vyučujú prezenčne (ak to 
umožní aj regionálny úrad verejného zdravotníctva SR v danom okrese), deti v MŠ 
a žiaci test nepotrebujú, pre žiakov prvého stupňa platí, že jeden z rodičov musí 
čestným prehlásením potvrdiť, že má negatívny COVID test, nie starší ako 7 dní. 

     Obec vyšla v ústrety obyvateľom a testovanie prebiehalo  dňa 19.02.2021 ( piatok ) 

od 09:00 hod. do 19:00 hod. v priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu na vlastnom 

mobilnom odberovom mieste / MOM /, aby sa obyvatelia nemuseli na testovanie objednávať 

a cestovať za ním do iných odberových miest mimo obce.     

    Celkovo bolo na mobilnom odberovom mieste otestovaných 348 osôb a  z tohto počtu boli 

pozitívne testované 4 osoby, čo tvorí 1,15 %.  

    Všetkým, ktorí sa  podieľali na príprave a plynulom priebehu celého testovania sa chcem 

veľmi pekne poďakovať.  Zároveň vyzývam všetkých obyvateľov našej obce, ktorí sa môžu 

zúčastniť testovania, aby tak urobili. V tomto  testovaní sa potvrdilo, že aj tí, ktorí nemali žiadne 

klinické príznaky ochorenia  boli pozitívni a vôbec nevedeli o tom, že môžu byť prenášačmi 

tohto ochorenia.  

     Žiadam všetkých obyvateľov o dôsledné dodržiavanie podmienok domácej 

karantény u pozitívne testovaných, ale aj všetkých, ktorí s nimi žijú v spoločnej 

domácnosti.   

     Všetkých, ktorí pricestujú zo zahraničia dôrazne vyzývam, aby sa riadili pokynmi 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hlavne čo sa týka 

dodržiavania domácej karantény a ďalších ohlasovacích povinností.      

                                                              

                                                                                   Ing. Radoslav Nemec, v. r.  

          starosta obce 

 


