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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Budúcnosť cyklochodníka je odobrená podpísanou zmluvou.

V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujúci cyklochodník pri brehu Váhu za Liptovskou 
vodárenskou spoločnosťou a končiť bude v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad Jalovčianku. Mesto získalo na jeho vybudovanie 
z eurofondov 388 tisíc eur. Viac sa dočítate na strane 3.
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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš
SEĎ DOMA 
NA GAUČI 
A NECHOĎ 
VON
Zabrániš šíreniu 
nebezpečného 
vírusu.

STOP 
KORONAVÍRUS
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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I/2019/08/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujúLea Mikytova: 
Sme doma a máme tú najlepšiu starostlivosť .

I/2019/08/02Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Erik Gemzický: Aj v Ľubeli sme doma!

I/2019/08/03Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/06Podchod pri Maytexe 
zrevitalizujúzrevitalizujú

I/2019/08/07Podchod pri Maytexe zrevitali-
zujúzujú

I/2019/08/08Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/09I/2019/08/09Podchod pri Maytexe 
zrevitalizujúzrevitalizujúzrevitalizujú I/2019/08/10Podchod 

pri Maytexe zrevitalizujúpri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/11Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/12Podchod pri 
Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/13Podchod pri 
Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/14Pod-
chod pri Maytexe 

Jozef Filip: Všade dobre, doma najlepšie. 
Teraz stonásobne!

Alena Straková: Som doma! Jozef Bukovinsky: LM som domaaa. Sisa Brunckova: Robíme si veľkonočnú výzdobu.

Ingrid Cecília Perez Zatkova: 
Aj my sme doma :) Zlata Hurajtova.

Roman Běhal: Sme doma. Venujeme sa rodine.

Anna Lichardusová.

Marcela Selcanova.

Martin Hollý

I/2019/08/04Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Anita Benecová: Konečne spolu doma...

I/2019/08/05Podchod pri May-
texe zrevitalizujúPeter Repa: Sedím doma.

Sedíte na gauči a nechodíte von. PALEC HORE!
 V zmysle hesla aktuálnych týždňov "Seď doma na gauči a nechoď von" ste nás vpustili do svojich domácností a ukázali nám, ako zodpovedne 
pristupujete k zamedzeniu šírenia nebezpečného vírusu. V mene mesta Liptovský Mikuláš vám všetkým, ktorí napriek peknému počasiu trávite 
čas doma,  aby ste chránili zdravie a životy seba a svojho okolia, ĎAKUJEME.

OZNAMYSTOP KORONAVÍRUS OZNAMYSTOP KORONAVÍRUS
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Na mestskom úrade je otvorené len 
klientske centrum

Nenavštevujte mestský úrad osobne, po-
kiaľ nemusíte. Klientske centrum a  centrum 
správy bytov funguje od 16. marca do od-
volania v obmedzenom režime, verejnosti je 
prístupné v pracovných dňoch od 8.00 h do 
11.00 h. S ohľadom na preventívne opatrenia 
pri šírení koronavírusu je klientom mestského 
úradu pri vstupe do budovy zmeraná teplota, 
povinnosť mať na tvári rúško a odporúčanie 
použiť aj rukavice je samozrejmosťou. „Žiada-
me klientov, aby do odvolania uprednostnili 

telefonickú alebo elektronickú formu komu-
nikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva 
mestského úradu. Vstup na jednotlivé odde-
lenia úradu je totiž obmedzený. Po 11.00 h 
je budova úradu pre verejnosť uzatvorená,“ 
informovala prednostka Marta Gutraiová.

Mestské inštitúcie poskytujú služby cez 
telefón a mail

Všetky expozície mestského Múzea Janka 
Kráľa sú zatvorené až do odvolania. Svoje 
poslanie sa však pokúšajú nahradiť vo virtu-
álnom svete prostredníctvom sociálnej siete.

Zatvorené je aj Informačné centrum mes-
ta. V  prípade potreby môžete centrum kon-
taktovať e-mailom info@mikulas.sk alebo 
telefonicky: 0948 625 669, 0915 957 008, jeho 
pracovníčky sú vám k dispozícii, súčasne vy-
konávajú aj činnosť pri krízovom štábe mesta.

Všetky podujatia Domu kultúry a kina Ni-
colaus sú zrušené až do odvolania. Plánované 
podujatia budú preložené na iný termín, kto-
rý vopred oznámia. Kancelária Domu kultúry 
je otvorená od 10. do 14. hodiny. Zamest-
nanci Domu kultúry však uprednostňujú 
mailovú komunikáciu na adresu programy@

dklm.sk (ohľadom rušenia vstupeniek) alebo 
dklm@dklm.sk ohľadom všeobecných infor-
mácií.

Nocľaháreň je v prevádzke
Komunitné centrum Nový svet Hlboké fun-

guje od 16. marca v  obmedzenom režime. 
Aktivity s deťmi jeho pracovníčky nevykoná-
vajú, ale naďalej poskytujú základné sociálne 
poradenstvo v teréne. V Hlbokom šíria osvetu 
zameranú na ochranu pred ochorením na ko-
ronavírus.

So zvýšenými dezinfekčnými opatreniami 
je v prevádzke aj nocľaháreň pri komunitnom 
centre, ktorá je určená pre obyvateľov bez 
prístrešia. Otvorená je od 18.00 do 8.00 hod, 

mesto v čase uzávierky mesačníka uvažovalo 
o  jej celodennej prevádzke. „Riešime organi-
záciu aj zabezpečenie stravy tak, aby sme ľudí 
bez prístrešia udržali v nocľahárni aj cez deň, 
nech sa netúlajú po meste,“ vysvetlila vedúca 
komunitného centra Alena Novajovská.

 
Obrady majú obmedzený počet účast-
níkov

Krízový štáb vydal s  platnosťou od 17. 
marca nariadenie, ktorým obmedzuje počet 
účastníkov svadobných aj smútočných obra-
dov.

V obradnej sieni sa môžu až do odvolania 
zúčastňovať výlučne snúbenci, ich rodičia 
a svedkovia. Ostatní účastníci nebudú do bu-

dovy mestského úradu vpustení.
Od 18. marca sa obmedzilo aj vykonáva-

nie pohrebov, ktoré sú realizované výlučne 
v Dome smútku na Vrbickom cintoríne. Povo-
lená účasť v obradnej sieni je maximálne 10 
pozostalých s  potrebnými ochrannými pro-
striedkami a  rozostupom dva metre medzi 
osobami, vo vonkajších priestoroch pred bu-
dovou Domu smútku sa môže na poslednej 
rozlúčke zúčastniť maximálne 20 pozostalých. 
Aj tu sú všetci povinní dodržať medzi sebou 
povinný rozostup 2 metre a mať na tvári rúška 
alebo inú účinnú ochranu úst a nosa.

„Dôrazne upozorňujeme, aby pozostalí ne-
kondolovali podaním ruky. Sústrasť im odpo-
rúčame prejaviť slovne, aby sme predišli mož-

STOP 
KORONAVÍRUS
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

I/2019/08/18Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Pri vstupe do budovy úradu policajti merajú teplotu.

I/2019/08/17Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Exponované verejné priestranstvá radnica dezin� kuje.

Nosenie rúšok alebo inej alternatívy tváre je 
povinné všade mimo svojho bytu či domu.

Prvými opatreniami v Liptovskom Mikuláši, ktoré prijal mestský krízový štáb s okamžitou platnosťou, bolo zrušenie návštev 
v mestskom Zariadení pre seniorov aj v mestskej ubytovni na Štefánikovej, zatvorenie plavárne a zrušenie všetkých kultúrnych, 
spoločenských, športových a hromadných podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš. Tieto opatrenia následne vydal aj 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky plošne pre celú krajinu. Členovia krízového štábu mesta zasadajú s vedením radnice 
takmer každý deň. Rozhodujú o núdzovom režime starostlivosti o osamelých seniorov alebo ľudí bez domova,  riešia zabezpe-
čenie ochranných prostriedkov pre sociálnu sféru a zamestnancov, ktorí sú v priamom styku s klientami a obyvateľmi. Navrhujú 
opatrenia, ktorými sa vyriešia aj otázky bežného chodu komunálnych procesov, ako je napríklad doručovanie rozhodnutí o vyru-
bení daní a poplatkov, ktoré sa v aktuálnej mimoriadnej situácii nedajú vykonávať štandardným spôsobom.Prinášame vám výber 
z opatrení, ktoré prijal krízový štáb a vedenie mesta Liptovský Mikuláš vo vzťahu k radnici, ku klientom, k mestským organizáci-
ám či partnerom, ktorí zabezpečujú služby pre Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľov.
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Primátor a starostovia z Liptova: Pridajte sa k nám!
Starostovia siedmich liptovských obcí a zástupcovia Liptovského Mikuláša vytvorili Iniciatívu samospráv stredného Liptova za nosenie rúšok. 

K rúškam sa nehanbili priznať ani v čase, keď ešte ich nosenie povinné nebolo. Dnes sú už rúška povinným módnym doplnkom každého Slováka.
Na foto zľava: starostovia z obcí Partizánska Ľupča, Svätý Kríž, Gôtovany, Galovany, zástupca primátora a primátor Liptovského Mikuláša, starostovia z obcí 

Lazisko, Dúbrava a Ľubeľa.

nému šírenia vírusu,“ upozornil podpredseda 
krízového štábu Ľuboš Trizna a dodal, že uví-
tania do života presúva radnica na neurčito, 
až do odvolania mimoriadnej situácie.

Zmeny v autobusovej doprave
Od 17. marca až do odvolania platí zákaz 

vstupu do prostriedkov mestskej autobuso-
vej dopravy (MAD) bez rúška alebo inej ochra-
ny úst a  nosa (šál, šatka, nákrčník a  pod.). 
Krízový štáb odporúča cestujúcej verejnos-
ti, aby okrem ochrany úst a  nosa používala 
v hromadných prostriedkoch aj jednorazové 
rukavice. Autobusy mestskej dopravy v  Lip-
tovskom Mikuláši premávajú v  mimoriad-
nom režime (viac sa dočítate na strane 12).
Mesto požiadalo prepravcu MAD v  Liptov-
skom Mikuláši ešte niekoľko týždňov pred 
vyhlásením mimoriadnej situácie o pravidel-
nú dezinfekciu autobusov. Chemická dezin-
fekcia pôsobí aj niekoľko dní po jej zrealizo-
vaní, opatrenie je teda súčasne preventívne 
s cieľom zabrániť prežitiu vírusu vo vozidlách.

Verejné toalety sú uzavreté
Krízový štáb mesta nariadil správcovi ve-

rejných toaliet ich uzatvorenie do odvolania. 

Zatvorené sú verejné WC v podchode na Gar-
biarskej ulici aj v Župnom dome na Námestí 
osloboditeľov.

Pozor, koše budú vysýpať o hodinu skôr
Vývoz komunálneho odpadu a  separo-

vaného zberu realizujú zamestnanci Verej-
noprospešných služieb podľa harmono-
gramu. Zber komunálneho odpadu však
od 30. marca začal vo všetkých častiach mes-
ta v  skorších ranných hodinách. Začiatok 
vývozov je už od 6:00. Mesto preto upozor-
ňuje obyvateľov, aby nezabudli nádoby na 
komunálny odpad vyložiť ešte pred šiestou, 
alebo deň vopred.

Rozvoz veľkoobjemových kontajnerov do 
mesta a mestských častí je dočasne pozasta-
vený. Predísť sa tak má stretávaniu sa ľudí v ich 
blízkosti. „Kontajnery vyložíme, keď sa situácia 
so šírením nákazy zmierni. Zatiaľ prosíme ľudí 
o pochopenie a ústretovosť, k zberu do veľko-
objemových kontajnerov pristúpime, akoná-
hle nám to krízový štáb umožní,“ uviedol Mar-
tin Kögel z Verejnoprospešných služieb mesta.

Vydenzi� kujú aj verejné priestranstvá
Po skončení mrazivých dní a čistení ulíc po 

zime začne radnica aj s dezinfekciou frekven-
tovaných verejných priestranstiev, autobuso-
vých zastávok, mestských lavičiek či madiel, 
ktoré sú na nádobách na separovaný zber 
a  na kontajneroch na sídliskách. Takúto de-
zinfekciu odporúča krízový štáb aj majiteľom 
rodinných domov.

Zákaz užívať detské ihriská
Od 14. marca až do odvolania platí zá-

kaz užívania detských ihrísk na území Lip-
tovského Mikuláša. Na ihriskách, ktoré nie 
je možné uzamknúť, opáskovali mestskí 
policajti jednotlivé hracie prvky a  ozna-
čili ich informáciou o  zákaze vstupu.
Napriek tomu, že radnica opáskovala
a uzavrela pre verejnosť všetky mestské det-
ské ihriská a športoviská, nájdu sa jednotlivci, 
ktorí prelezú plot, alebo dokonca strhnú pás-
ku z hracích prvkov a ihriská napriek nariade-
niu krízového štábu užívajú. Ak napriek zá-
kazu vstupu zaregistrujete na športoviskách, 
ihriskách a preliezkach ľudí, ktorí svojim kona-
ním ohrozujú zdravie nás všetkých, neriešte 
situáciu cez sociálne siete, ale kontaktujte lin-
ku mestskej polície 159. Mestskí policajti po 
oznámení promptne zjednajú nápravu.    -red-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši upozorňuje 
obyvateľov, ktorí majú nariadenú povinnú domácu karanténu, aj osoby žijúce 
s nimi v spoločnej domácnosti, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

•  zostať v domácej izolácii,
•  zdržať sa sociálnych kontaktov,
•  neprijímať v mieste izolácie iné osoby ani návštevy,
•  sledovat' svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov 
    bez meškania telefonicky kontaktovat' ošetrujúceho lekára.

Len dôsledným a zodpovedným dodržiavaním nariadených opatrení 
môžeme ochrániť zdravie seba, svojej rodiny a svojho okolia a zabrániť 
šíreniu koronavírusu.

STOP 
KORONAVÍRUS
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Za porušenie povinnej domácej karantény hrozí pokuta vo výške 1659 eur.

Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš 
a  vedenie mikulášskej radnice našli spôsob, 
ako zabezpečiť rúška pre rizikové skupiny 
obyvateľov napriek ich nedostatku. Na zák-
lade rokovaní s miestnymi � rmami naskladnil 
mestský úrad tisícky rúšok, a  to v  priemere 
400 rúšok denne, aby nimi krízový štáb po-
stupne vybavil seniorov v  meste. „Prioritou 
bolo zabezpečenie obytných domov, kde je 
najväčšia koncentrácia seniorov nad 65 ro-

kov. Roznášali ich terénne sociálne pracov-
níčky, dobrovoľníčky z  komunitného centra, 
dobrovoľníci Slovenského červeného kríža 
a zamestnanci Spišskej katolíckej charity,“ pri-
blížil predseda mestského krízového štábu 
Ján Blcháč.

Rúška určené seniorom sú šité z  bavlny, 
dvojvrstvové, prateľné, slúžia na viac použití. 
Radnica však upozorňuje, že nie sú certi� ko-
vané. Pred každým použitím je potrebné ich 

oprať na vyššej teplote a  ožehliť. Ochranu 
tváre zabezpečila radnica aj pre sociálnych 
pracovníkov a ďalších zamestnancov mesta, 
ktorí sú v bezprostrednom kontakte s klien-
tami.

Seniori nad 65 rokov, ktorým mali byť 
rúška doručené a nedostali ich, môžu kon-
taktovať sociálny odbor na tel. č. 044/55 
65 322 alebo napísať mail na adresu 
m.hanzlik@mikulas.sk.  -red-

Mikulášania nad 65 rokov 
dostali rúška od mesta

NOSIŤ RÚŠKO NIE JE HANBA, TREBA TO VŠAK VEDIEŤ
Nosiť rúško nie je len povinnosť, je to 

predovšetkým morálna zodpovednosť voči 
sebe, svojej rodine a  všetkým ľuďom, kto-
rí fungujú takpovediac v  prvej línii. Nosiť 
ochranné rúška, prípadne inú alternatívu 
prekrytia nosa a  úst (šály, šatky, nákrční-
ky) sa dokonca stalo jedným z  povinných 
opatrení Ústredného krízového štábu SR.
My vám prinášame niekoľko pravidiel, ktoré 
pri nosení rúšok treba dodržať, aby ich po-

užívanie splnilo účel a  nestalo sa hlavným 
zdrojom nákazy.

Skôr, ako si nasadíte ochranné rúško, 
umyte si dôkladne ruky mydlom alebo si ich 
ošetrite dezinfekciou. Rúško musí vždy za-
krývať váš nos, ústa a tiež bradu, aby čo naj-
tesnejšie obopínalo tvár. Počas nosenia rúš-
ka sa nikdy nedotýkajte jeho prednej časti, 
môže byť kontaminované. Nenoste rúško na 
krku ani na čele. Ak je vaše rúško vlhké, vy-

meňte ho za suché. Jednorazové rúško ne-
noste viackrát, je to kontraproduktívne. Pred 
príchodom domov si rúško opatrne zložte, 
vložte ho do igelitového vrecka, zaviažte 
a  hoďte do komunálneho odpadu. Ne-
hádžte ho do domáceho koša, ktorý tak mô-
žete kontaminovať vírusom. Po zložení rúš-
ka si vždy dôkladne umyte ruky. Pokiaľ máte 
prateľné rúško, po každom použití ho operte
a vyžehlite.                    -red-
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Dôchodcovia patria z  pohľadu možných 
komplikácií pri nakazení koronavírusom 
k najrizikovejším skupinám. Podľa najnovších 
výziev vlády majú dôchodcovia vychádzať 
z domov a bytov len v “absolútne nevyhnut-

ných prípadoch”.
Štát seniorom odporúča, aby radšej po-

žiadali o  pomoc s  nákupom iných, elimino-
vali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj 
s  rodinnými príslušníkmi. Obmedziť majú aj 

stretávanie sa s deťmi a vnúčatami, lebo aj tí 
môžu byť šíriteľmi nákazy.

Vláda je pripravená v prípade nutnosti pri-
jať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny 
ľudí.

Samožijúci seniori či zdravotne znevý-
hodnení obyvatelia, ktorí potrebujú za-
bezpečiť nákup potravín, drogérie a  liekov 
(bez predpisu), môžu volať na telefónne 
číslo 0903 558 921 alebo napísať na mail

osamelysenior@mikulas.sk. Pomoc senio-
rom zabezpečí mesto v  spolupráci so Slo-
venským červeným krížom prostredníctvom 
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, ktorí doručia 
dôchodcom nákup, budú mať preukaz a ves-

tu Slovenského červeného kríža. Objednávky 
na nákupy sa zbierajú denne do 10.00 h. Ob-
jednávky doručené po 10.00 h sú vybavené 
až na druhý deň.

Koronavírus nie je len zdravotný problém. 
Rizikom je aj dlhodobá izolácia, či možný vý-
padok príjmu. Intenzívny pobyt na jednom 
mieste môže navyše spôsobiť vážne sociálne 
problémy, vzťahové, či psychické… Nebojte 

sa požiadať o  pomoc a  radu. Nadácia ŽSK 
a  Rodinné centrum pomoci zriadili tri bez-
platné linky, na ktorých budú v  pracovných 
dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny poskytovať so-
ciálne, psychologické a právne poradenstvo. 

  Sociálne a  psychologické poradenstvo: 
0948 911 223 / 0948 386 342.

Právne poradenstvo: 0911 756 034. 
     Ak bojujete s COVID-19: 0915 396 428 / 
0915 396 561 / 0915 396 901.

Čo všetko by mali vedieť seniori
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OZNAMYSPRAVODAJST VO

Pomôžeme samožijúcim

Keď nám korona lezie na nervy

MÁTE PODOZRENIE, 
ŽE MÁTE COVID-19? 
VOLAJTE!
Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Liptovský Mikuláš 
- 0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635

Jedno z karanténnych centier pre povinnú 
karanténu sa nachádza aj v areáli vysokej vo-
jenskej školy v Demänovej.

„Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Šte-
fánika v  Liptovskom Mikuláši prijala v  noci 
24. marca v  zmysle požiadaviek Ústredného 
krízového štábu SR do 14–dňovej povin-
nej karantény 168 repatriovaných občanov 
Slovenskej republiky z  Londýna. Ozbroje-
né sily SR tak potvrdzujú, že sú pripravené 
efektívne a  včas reagovať na vznik rôznych 
krízových situácií v  rámci domáceho krízo-

vého manažmentu,“ informoval León Zá-
zrivý z  tlačového oddelenia Ministerstva
obrany SR.

Dopravu pricestovaných zo zahraničia do 
areálu v  Demänovej zabezpečuje Minister-
stvo zahraničných vecí a  európskych záleži-
tosti SR, repatriovaní ľudia vystupujú do za-
riadenia priamo z  autobusov bez možného 
kontaktu s  okolím. „Takýchto zariadení je na 
území v  súčasnosti niekoľko. Nepredstavujú 
zvýšené riziko pre zvyšok obyvateľov. Je to 
rovnaká preventívna karanténa, ako povin-

ná domáca karanténa, akú majú nariadenú 
všetci občania, ktorí sa po 16. marci vracajú zo 
zahraničia,“ uviedol Slavomír Raček z  minis-
terstva vnútra.

Vo všetkých karanténnych centrách je sta-
novený prísny režim a  je kontrolované jeho 
dodržiavanie. Členovia personálu sú vybavení 
potrebnými osobnými ochrannými pracovný-
mi prostriedkami a  všetky opatrenia sú pod 
dohľadom vedúcej hygieničky ministerstva 
vnútra.     
    -vč-

SPRAVODAJST VO

I/2019/08/20Pod-
chod pri Maytexe 
zrevitalizujúV Demänovej vytvorili karanténne centrum 

Mesto hľadá dobrovoľníkov, ktorí chcú prispieť k aktivitám na zastavenie šírenia COVID-19. 
Dobrovoľníci nebudú v kontakte s pacientami! Zároveň budú mať na sebe všetky potrebné 
ochranné pomôcky.

V prípade, že chcete akýmkoľvek spôsobom nezištne pomôcť, prihláste sa na e-mailovej adrese: 
dobrovolnici@mikulas.sk.
Zanechajte na seba telefonický kontakt a pracovník z mestského úradu sa s vami spojí 
a vysvetlí vám, ako ďalej postupovať.

STOP 
KORONAVÍRUS
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Hľadajú sa dobrovoľnici 
ku krízovým štábom v meste

Opatrenia na podporu zabránenia šíre-
nia koronavírusu zasiahli aj do poskyto-
vania služieb, ktoré boli len nedávno cel-
kom prirodzené. Zoskupovanie sa ľudí v 
radoch dnes predstavuje riziko s dopadom 
na zdravie a eliminovať ho museli aj za-
mestnanci na mestskom úrade. Našťastie, 
k dispozícii sú nám výdobytky techniky a 
k vybaveniu si potrebných záležitostí na 
úrade nám postačuje mobil alebo počítač.

Stará mama QR kód nepozná
Blíži sa obdobie úhrad daní a poplatkov za 

komunálny odpad, čo pre mestský úrad zna-

mená zástupy ľudí pred pokladňou v klient-
skom centre. Radnica vyzýva obyvateľov, aby 
svoje platby realizovali elektronickou for-
mou. Kým v minulom roku takto riešilo úhra-
dy len 50 percent poplatníkov, mestskí eko-
nómovia veria, že tento rok bude platba cez 
účet a mobil maximálne využitá aj za starších 
obyvateľov. „Dane a poplatky je možné hradiť 
buď platbou cez účet alebo prostredníctvom 
mobilnej aplikácie po načítaní QR kódu, ktorý 
je uvedený v rozhodnutí o vyrubení dane či 
poplatku. Pre mladých ľudí je to už štandard 
a pomôcť s platbou by tým starším mali prá-
ve ich deti,“ konštatovala Anežka Makovická 

a priblížila, že do pokladne v budove úradu 
stále chodí hradiť poplatky veľa starších ľudí. 
„Mnohí platia dokonca aj za svoje deti.  Teraz 
by sme svojim rodičom a starkým mohli tieto 
láskavosti vrátiť a pomôcť im uhradiť platbu 
cez mobil alebo počítač. Oni asi ťažko vedia, 
čo je to QR kód. Teraz ide najmä o ich zdravie,“ 
dodala. 

Rozhodnutia za daň z nehnuteľností, psa a 
poplatok za komunálny odpad dostanú Mi-
kulášania po Veľkej noci. Ich splatnosť je do 
konca mája. 

    -js-

Plaťme dane z gauča 
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Zmeny a  obmedzenia nastali v  súvislosti 
s  koronavírusom aj v  Liptovskej nemocnici 
s  poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Lekári 
upozorňujú, že poskytujú len akútnu, čiže 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ 
boli pacienti objednaní na plánovaný zákrok, 
je potrebné, aby telefonicky alebo e-mailom 
kontaktovali príslušné pracovisko. V pláne to-
tiž mohla nastať zmena.

Do nemocnice cez hlavný vchod
Do nemocnice sa dostanete len cez hlavnú 

vrátnicu. Východ popri verejnej lekárni pre 
autá a  aj pre peších je uzatvorený. Bráničku 
pri verejnej lekárni môžu použiť len pacienti, 

ktorí idú do lekárne.

Niektoré oddelenia prerušili činnosť
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie preru-

šilo svoju činnosť až do odvolania. Prerušená 
je aj činnosť očnej ambulancie v Liptovskom 
Hrádku, ambulancie anestéziológie a  inten-
zívnej medicíny. Onkologická ambulancia je 
dočasne presťahovaná do pavilónu J (bývalá 
stará vrátnica) na prvé poschodie. Ambulan-
cia rizikovej poradne pre tehotné je presťa-
hovaná do pavilónu A  (chirurgický pavilón) 
na prvé poschodie vľavo pred pôrodníckym 
oddelením. Zároveň platí zákaz návštev na 
všetkých lôžkových oddeleniach.

Pohotovosť na zvonček
Ak potrebujete navštíviť pohotovosť pre 

dospelých alebo pre deti a dorast, je potreb-
né pri vchode do budovy zazvoniť a riadiť sa 
usmerneniami, ktoré sú umiestnené na vcho-
dových dverách.

Prechodové dvere medzi detskou poho-
tovosťou a  pohotovosťou pre dospelých sú 
uzamknuté, preto je potrebné, aby pacienti, 
ktorí potrebujú navštíviť pohotovosť pre deti 
a  dorast, použili vchod pre CT pracovisko 
a v prípade potreby navštíviť pohotovosť pre 
dospelých je k dispozícii hlavný vchod.

     
                -red, lnsp-

Ako funguje Liptovská nemocnica s poliklinikou
Ak sa chystáte zapísať svoju ratolesť na 

niektorú z  mikulášskych mestských mater-
ských či základných škôl, zbystrite. Zápisy sa 
totiž tento rok uskutočnia aj elektronickou 
formou.

Zápis detí do prvého ročníka základných 
škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 
naplánovaný na 16. a  17. apríla v  poobed-
ňajších hodinách. Vedúca odboru školstva 
na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši 

Marta Gerbocová upozorňuje rodičov, aby 
sledovali webové stránky konkrétnych škôl, 
kde nájdu aktuálne a  podrobné informácie 
k  zápisom. „Na stránkach budú zverejnené 
prihlášky, ktoré môžu podať elektronicky, 
alebo ich vyplnia a odovzdajú priamo v škole 
bez prítomnosti detí. Boli by sme radi, keby 
rodičia uprednostnili možnosť elektronické-
ho zápisu, aby sme eliminovali osobnú náv-
števu škôl.“

Žiadosti na prijatie do materských škôl na 
nasledujúci školský rok môžu rodičia podať 4. 
a 5. mája od 8.00 do 16.00 hod. Škôlky rovna-
ko uprednostňujú elektronickú formu zápi-
sov. Žiadosť zašle zákonný zástupca mailom 
bez lekárskeho potvrdenia o  zdravotnom 
stave dieťaťa. Aj v prípade materských škôl je 
potrebné pre ďalšie informácie sledovať ich 
internetové stránky.

    -red-

Zápisy do škôl budú elektronické

V súčasnosti je opatrením ministerstva 
školstva vyučovanie v školách prerušené 
až do odvolania. Vrátenie časti príspevkov 
budú riešiť riaditelia škôl s vedením radnice 
ku koncu školského roka. „Nevieme, ako dlho 
bude vyučovanie na školách prerušené. Zá-
roveň mnohí rodičia už poplatky zaplatili na 

začiatku školského roka jednorazovo. Preto k 
vyúčtovaniu pristúpime až pred skončením 
školského roka," vysvetlila Marta Gerbocová z 
odboru školstva. Výška vrátených poplatkov 
bude samozrejme závisieť od dĺžky trvania 
prerušenia vyučovania.     
                      -red-

Poplatky za školy vyúčtujú 
na konci školského roka

Zmeny na 
Slovenskej pošte 
S cieľom chrániť zdravie zamestnancov 
upravila otváracie hodiny pobočiek aj Slo-
venská pošta. Počas pracovných dní majú 
jej pobočky individuálne stanovené otvá-
racie hodiny , v sobotu a v nedeľu budú 
všetky pošty zatvorené. Aktuálne otvára-
cie hodiny pobočiek a prípadné zmeny 
sledujte na internetovej stránke posta.sk, 
v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty či na 
informačných plagátoch priamo pri vcho-
de do pobočiek.

Liptovský Mikuláš 1
hlavná pošta – M. M. Hodžu 1209/3

Pondelok – piatok 8:00 – 16:00 h
(prestávka 12:00 – 12:30 h)

Streda 8:00 – 17:00 h
(prestávka 12:00 – 13:00 h)

Liptovský Mikuláš 3
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1814

Pondelok – piatok 8:00 – 14:00 h
(prestávka 11:00 – 11:30 h)

Liptovský Mikuláš 4
Smrečianska 677

Pondelok – piatok 8:00 – 15:00 h
(prestávka 11:30 – 12:00 h)

Streda 8:00 – 17:00 h
(prestávka 11:00 – 12:00 h)

Liptovský Mikuláš 5
J. Matušku 118/9

Pondelok – piatok 8:00 - 13:00 h
(prestávka 11:00 – 11:30 h)

Streda 8:00 – 15:00 h
(prestávka 11:00 – 12:00 h)

Liptovský Mikuláš 6 - Kamenné pole
Zatvorené

Do boja s  koronavírusom sú nasadení aj 
naši mestskí policajti. Hliadka v uliciach upo-
zorňuje ľudí na povinnosť nosiť rúško alebo 
inú ochranu tváre. Mikulášanov tiež oboz-
namujú o  opatreniach a  obmedzeniach cez 
megafón v častiach mesta, kde nie je funkčný 
mestský rozhlas. Prítomní sú aj v  areáli Ne-
mocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, 
aby zabezpečili zákaz vstupu do areálu ľu-
ďom, ktorí si cezeň skracujú cestu.

Mestskí policajti v  špecializovaných ode-

voch usmerňujú aj obyvateľov pri vstupe do 
budovy mestského úradu. „Klientom radnice 
meriame teplotu a navádzame ich k dávkova-
ču s dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie 
rúk. Dovnútra púšťame len obmedzený počet 
ľudí, ktorých zamestnanci úradu vybavia vo 
vstupnej hale,“ priblížil náčelník mestskej po-
lície Marián Jančuška. Ochrancovia poriadku 
v  tmavomodrých rovnošatách s  rúškami na 
tvári navyše každý deň preverujú podnety 
obyvateľov, ktoré sa týkajú porušení nariade-

ní vlády SR a hlavného hygienika SR.

Aktívni sú aj členovia MOPS
Členovia miestnej občianskej poriadko-

vej služby od polovice marca dohliadali na 
poštách na verejný poriadok pri vyplácaní 
sociálnych dávok. Pôsobia aj v  rómskej ko-
munite, kde šíria osvetu o potrebných opatre-
niach na elimináciu šírenia koronavírusu. Do 
Hlbokého distribuovali aj letáky o  COVID-19 
v rómskom jazyku.       -js-

I/2019/08/22Podchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujú

V boji s koronavírusom 
pomáhajú aj mestskí policajti



12

Nevyhnutnú stomatologickú starostlivosť pre pacientov v karanténe alebo 
tých, ktorí už majú potvrdenú nákazu koronavírusom, zabezpečuje v našom kraji 
ambulancia v Žiline. Pred návštevou je potrebné ambulanciu vopred kontaktovať 
telefonicky, bez dohovoru pacientov na ošetrenie neprijmú. 

Stomatologická ambulancia, J. Milca 807/1, 01001 Žilina. 

Ordinačné hodiny počas pracovných dní od 8.00 do 22.00 hod., 
cez víkendy a sviatky od 8.00 do 20.00 hod.

Telefónne číslo: 0911 601 158
Odborný zástupca MDDr. Katarína Snaková
V zastúpení JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. (0911 031 961)

Zubár pre ľudí z karantény

Od pondelka 30. marca vstúpili do plat-
nosti krízové cestovné poriadky v  Mestskej 
autobusovej doprave Liptovský Mikuláš. Tie-
to cestovné poriadky budú platiť až do odvo-
lania.

„Zmeny zavádzame z dôvodu markantné-
ho poklesu využívania hromadnej dopravy, 
kvôli zníženiu prevádzkových nákladov a tiež 

za účelom zníženia nárokov na vodičov a ob-
služného personálu,“ priblížil Gabriel Lengyel 
z odboru dopravy na mestskom úrade.

Krízový cestovný poriadok je kombináciou 
sobotňajšieho poriadku a desiatok pridaných 
spojov. Tie sú vedené najmä v časoch, kedy sa 
obyvatelia potrebujú prepraviť z a do práce 
v  rámci všetkých mestských častí na území 

Liptovského Mikuláša. Cestovné poriad-
ky platné od 30. marca nájdete na stránke
www.mikulas.sk pod záložkou mesto/odcho-
dy autobusov.

Prípadné návrhy a  pripomienky k  mi-
moriadnemu cestovnému poriadku zasie-
lajte na e-mail bus@mikulas.sk.  -red-

Od 30. marca sa zmenili cestovné poriadky MAD

Od 30. marca premáva MAD v L. Mikuláši počas pracovných dní podľa sobotného cestovného poriadku. 
  Navyše sú pridané tieto spoje:
  •  Linka 1 o 5:07, 5:55, 14:35 a 15:25 z Ondrašovej po Deltech a 6:35 po mliekareň
•  Linka 1 o 5:32 a 15:05 z Deltechu a 14:04 z mliekarne po Ondrašovú, otočku
•  Linka 2 o 4:30 z Podbrezín po Andice, Droppa
•  Linka 2 o 5:00 a 5:50 z Andíc, Droppa po Podbreziny (z AS o 5:12 a 6:05)
•  Linka 2 o 5:08 a 6:23 zo Stošíc na Podbreziny (pokračuje ako L14 a L11)
•  Linka 2 o 13:15 z Palúdzky, Penkalu a 15:05 z AS do Stošíc 
•  Linka 2 o 13:55 a 15:25 zo Stošíc na AS 
•  Linka 3 o 5:25 z Palúdzky, SNP do Ploštína a 5:36 z Ploštína na AS
•  Linka 4 o 9:10, 14:35 a 22:25 z AS do Iľanova, 9:35 a 15:00 z Iľanova na AS
•  Linka 5 o 5:25, 7:03 a 22:30 z AS do Bodíc a  5:40,  7:25 z Bodíc na AS
•  Linka 6 o 7:20 z Ondrašovej na AS
•  Linka 7 o 5:37 a 14:43 z LAS po Podbreziny a 12:40 z Podbrezín po Palúdzku, Penkalu
•  Linka 8 o 7:10, 12:10, 13:20 z AS na Podbreziny a 6:20, 6:40, 7:20, 8:20, 13:40, 16:20 z Podbrezín na AS
•  Linka 9 o 5:00, 5:50 z Podbrezín na AS,  6:10, 13:10, 15:50 z AS na Podbreziny
•  Linka 11 o 21:40 z AS na Podbreziny a 22:00 z Podbrezín na AS
•  Linka 13 pôjde len po Ondrašovú, nebude zachádzať k akvaparku.
   Zároveň cez pracovné dni nepôjdu tieto spoje: Linka 8 o 5:20 z AS a linka 2 o 5:35 z Bociana.

Vstupnú bránu muselo z  dôvodu opat-
rení pred šírením nákazy zatvoriť aj naše 
mestské múzeum. Jeho zamestnanci sa však 
rozhodli zabojovať za svoje poslanie a sledo-
vateľom na sociálnych sieťach sprístupňujú 
historické fotogra� e i  zbierkové predmety 
virtuálne. Hľadajú a  zverejňujú súvislosti 
medzi súčasnými a dramatickými historický-
mi udalosťami, ktoré natrvalo ovplyvnili tvár 
a  formovanie nášho mesta. A  darí sa im to.

Prázdne ulice tu už kedysi boli
Na facebookovej stránke Múzea Janka 

Kráľa sa objavila stará fotogra� a prázdneho 
mesta. Pripomína nám vyľudnené ulice z čias 
vojnových udalostí, keď bola v  marci 1945 
nariadená totálna evakuácia Liptovského sv. 
Mikuláša a  priľahlých obcí. „Nemecké autá 
začali odvážať obyvateľov, ktorí sa rozhodli 
dobrovoľne opustiť svoje domovy. Vyvesená 
bola vyhláška župného úradu o nútenej eva-
kuácii mesta. To znamenalo, že opustiť mesto 
mali všetci bez rozdielu. Toto nariadene bolo 
už na druhý deň 15. marca zrušené. V  mes-
te to vyvolalo zmätok, ktorý ešte umocnilo 
nariadenie zo 16. marca. Hovorilo o  tom, že 
v meste môžu zostať iba tí, ktorí majú povo-

lenie miestneho velenia,“ priblížila Katarína 
Verešová z Múzea Janka Kráľa a dodala, že 24. 
marca 1945 nemecký veliteľ mesta oznámil, 
že pre evakuantov sú pripravené autobusy 
a povozy. Ďalší rozkaz znel aby mesto opus-
tili všetci obyvatelia do 26. marca do 16-tej 
hodiny. K  rozkazu bola pripojená aj hrozba 
zastrelenia každého, kto ostane v meste. Veľa 
civilného obyvateľstva sa rozhodlo príkaz 
rešpektovať a svoje domovy opustili. Z okoli-
tých dedín išli pešo až do oblastí, ktoré boli 
už oslobodené od okupantov,“ priblížila Kata-
rína Verešová z Múzea Janka Kráľa a doplnila, 
že v súvislosti s tohtoročným blížiacim sa 75. 
výročím oslobodenia mesta pripravujú exte-
riérovú výstavu o priebehu 2. svetovej vojny 
a bojoch o Liptovský Mikuláš.

„Vzhľadom na okolnosti budeme aj túto 
výstavu prezentovať formou zaujímavostí 
prostredníctvom príspevkov na sociálnych 
sieťach. Veríme, že onedlho si ju záujem-
covia budú môcť pozrieť aj na vlastné oči 
v podbrání múzea. Výstavu chceme v týchto 
priestoroch sprístupniť verejnosti do konca 
roka 2020.“    
    -red-

I/2019/08/23Podchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujúPodchod pri Maytexe zrevitalizujú
Múzeum uverejňuje minulosť vo virtualite
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Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka 
dieťa porodila...

  

V mesiaci február 2020 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matej STAROŇ, Simona MAJERČIA-
KOVÁ, Nela KUBÍKOVÁ, Mário ILAV-
SKÝ, Mia NIŇAJOVÁ, Linda FIDES, Filip 
MADLIAK, Timea BALÁŽOVÁ, Richard 
HLADKÝ, Amélia ČULÍKOVÁ, Július Leo 
PUŠKA, Jakub PAČAN, Tamia ŠEVČÍKO-
VÁ, Teo BUKOVINSKÝ, Michaela ŽIARA-
NOVÁ, Boris BOJKO, Matej BLAŠČÍK, 
Martin KUBÁŇ, Tobias MURGOŠ, Marco 
Alex MELÁR, Kristián BALÁŽ, Marcus 
BARTOŠ, Izabela TULIOVÁ, Simona 
KISSOVÁ, Viktória PARAJ, Timotej BAR-
TONĚK, 

Jeden pre druhého nech ste si oporou, 
nech vaše prstienky nie sú len ozdobou...

Manželstvo uzavreli:

  Jozef BUKOVINSKÝ – Marta KLUCHO-
VÁ, Marian KATRENČIAK – Tamara 
DVORSKÁ, Tomáš ŠUNA – Bc. Martina 
VLHOVÁ, Ľuboš MARJOVIČ – Anna 
POLKORÁBOVÁ, Ing. Tomáš KALÁTH 
– Ing. Júlia PAĽOVE, Ľubomír KACIAN 
– Hana JORDÁNOVÁ, Peter CÚT – Ale-
xandra KUCHÁRIKOVÁ, Ing. Matej RU-

MANSKÝ – Zuzana LESŇÁKOVÁ.  

Dych, slovko krátke, nenápadné...
bez neho sa končí život...

Opustili nás:

  Dušan MORAVČÍK 70 r., Vladimír VEJO 
78 r., Irena HUBKOVÁ 84 r., Martin PO-
GÁDL 48 r., Gerlinda KRAJČÍROVÁ 78 r., 
Elena ČUBOŇOVÁ 87 r., Mária GALVÁ-
NEKOVÁ 85 r., Ľudmila LESKOVSKÁ 91 
r., Michal BARTEK 66 r., Andrej MIKULÍK 
81 r., Mária LUKÁŠOVÁ 83 r., Katarína 
LIZUCHOVÁ 91 r., Eva VOJTKOVÁ 78 r., 
Magdaléna TOŠEROVÁ 98 r., Emma KO-
KIOVÁ 89 r., Ľudovít DUNČKO 87 r., Mi-
roslav TOMČÍK 64 r., Vojtech BRANTÁL 
88 r., Katarína BALÁŽOVÁ 69 r., Matilda 
KNOFLÍČKOVÁ 93 r., Mária ROHÁČOVÁ 
97 r., Emília DUDOVÁ 73 r., Marta KA-
VULIAKOVÁ 82 r., Mária HUBKOVÁ 93 r.

Občiansky servis
FEBRUÁR 2020
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Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 
 
 
 

o    ochorenie srdca,
o    cukrovku,
o    pľúcnu chorobu,
o    chronické ochorenia so znížením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo
krízovým štábom.
Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt
a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému
zdravotnému problému vystavený väčšiemu riziku plynúcemu 
z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je
mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky 
na zníženie rizika nákazy:

Kto je vo väčšom riziku?

www.korona.gov.sk

 Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

Pripravte sa na COVID-19

Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy

1

Konzultujte so svojim lekárom možnosti získania ďalších informácii o
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
Zostaňte v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
ochoriete je možné, že budete musieť požiadať o pomoc priateľov, rodinu,
susedov, komunitných zdravotníckych pracovníkov atď.
Určite osobu, kto sa o vás môže starať, v prípade, že Váš ošetrovateľ
(opatrovateľ) ochorie.

Ak vo vašom okolí prepukne nákaza COVID-19, môže to trvať aj niekoľko týždňov (prepuknutie
znamená náhle ochorie veľkého množstva ľudí). V závislosti od toho, aké závažné je prepuknutie
choroby, môžu uradníci verejného zdravotníctva odporučiť kroky na zníženie rizika vystavenia sa
COVID-19. Tieto kroky môžu spomaliť šírenie vírusu a znížiť dopady choroby.

3

Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí
Urobte ďalšie opatrenia na vytvorenie väčšej vzdialenosti medzi sebou a
ostatnými, aby ste znížili riziko vystavenia sa nákaze týmto novým vírusom.

Zostaňte čo najviac doma.
Zvážte spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu
prostredníctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

Spravte si plán v prípade ak ochoriete

Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

Zamerajte sa na možné príznaky COVID-19, najmä na horúčku, kašeľ a dýchavičnosť. Ak máte pocit,
že sa u vás objavia príznaky, zavolajte svojho lekára.
Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okamžite sa telefonicky skontaktujte so
svojim lekárom, prípadne volajte Úrad verejného zdravotníctva alebo 112. Naliehavé varovné signály
pre dospelých *:
o   Ťažké dýchanie, alebo dýchavičnosť.
o   Pretrvávajúca bolesť, alebo tlak na hrudník.
o   Zmätenosť, alebo neschopnosť vzbudenia reakcie.
o   Modrasté pery, alebo tvár. 
 

* Tento zoznam nie je úplný. Ak máte akékoľvek ďalšie príznaky, ktoré sú závažné alebo znepokojujúce, obráťte sa na svojho
lekára.

www.korona.gov.sk



ČO MUSÍTE VEDIEŤ  
O COVID-19

1. Pitie horúcej vody

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

2. Nosové kvapky a kloktanie

3. Fajčenie 

4. Pitie alkoholu

5. Cesnak 

6. Antibiotiká

1. Časté a dôkladné umývanie rúk

Prevencia pred ochorením COVID-19:  

2. Nosenie rúška

3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 
ktoré po použití zahodíte do koša

4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu  
ľuďom s príznakmi nádchy alebo 
chrípky, dodržiavanie minimálne 
dvojmetrovej vzdialenosti od  
každého, kto kýcha alebo kašle

5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou  
koncentráciou ľudí

6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, 
pracovných plôch a pomôcok  
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte 
hygienické  
pravidlá  
v maximálne 
možnej miere,  
chráňte seba 
i ostatných.

Prípravky 
s chlórom  
sú určené na  
dezinfikovanie 
povrchov!

Nepoužívajte 
na umývanie 
rúk chlór! 
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