Dňa 24. 03. 2020 zasadal krízový štáb Mesta Rajecké Teplice, ktorý prijal opatrenia,
o ktorých informujeme obyvateľov:
1. Predĺženie uzatvorenia mestského úradu od 30. 03. do 10. 04. 2020
- z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, rekonštrukcie budovy mestského
úradu a sťahovania úradu
2. Poskytnutie ochranných masiek, rúšok a služby nákupu potravín
- bol vypracovaný harmonogram rozdávania celotvárových masiek - rúšok na
sobotu 28. 03. 2020 prostredníctvom DHZ R. Teplice a Poluvsie nasledovne
DHZ R. Teplice
1. Pred základnou školou v čase od 9.00 h. do 10.00 h.
2. Na Námestí SNP v čase od 10.15 h. do 11.15 h.
3. Na ulici Osloboditeľov za kúpaliskom v čase od 11.30 h. do 12.30 h.
DHZ Poluvsie
1. Pred COOP Jednotou pri Pltníkovi v čase od 9.00 h. do 10.00 h.
2. Pred Kultúrnym domom v čase od 10.15 h. do 11.15 h.
- Rúška a nákup potravín pre dôchodcov bude riešený na základe výzvy
a požiadavky jednotlivých dôchodcov, opatrenie sa bude realizovať
prostredníctvom kapacít mesta a dobrovoľníkov – OZ Susedia spod skaliek.
Mesto R. Teplice v tejto súvislosti oznamujeme obyvateľom, že v prípade núdze, potreby
zabezpečenia nákupu potravín pre dôchodcov, potreby zabezpečenia rúška alebo celotvárovej
masky je potrebné volať na tel. č. 041 509 90 60, alebo mobilné tel. č. 0905 214 935.
Primátorka mesta.

Platia tiež všetky opatrenia, ktoré priebežne prijíma
Ústredný krízový štáb SR.

Dobrý deň Vážení občania, vypočujte si nasledovné
oznamy:
Mesto Rajecké Teplice z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením korona
vírusu
pripomína občanom, že mestský úrad je
predbežne do 27. 03. 2020 zatvorený.
Komunikácia občanov s mestským úradom je
obmedzená na telefonickú a e-mailovú komunikáciu.
V prípade potreby telefonujte na číslo: 041/509 90 60,
alebo
svoje
požiadavky
píšte
na
e-mail:
sekretariat@rajecke-teplice.sk. Na tomto čísle je
zabezpečená služba počas úradných dní. Pri vstupe na
mestský úrad z átria – oproti pošte je zriadená schránka,
do ktorej môžete vhadzovať akékoľvek žiadosti.
Rozvoz obedov pre dôchodcov je naďalej zabezpečený.
V prípade potreby zabezpečenia nákupu pre dôchodcov,
je potrebné taktiež volať na uvedené číslo, príp. na
mobilné tel. číslo 0905 214 935. Rozvoz nákupov bude
riešený
prostredníctvom
zamestnancov
mesta
a dobrovoľníkov .

Občianske združenie Susedia spod skaliek v tejto
súvislosti vyvíja iniciatívu, ktorej cieľom je vzájomná

pomoc, podpora a šírenie informácií v boji s korona
vírusom. V najbližších dňoch Vám občianske združenie
doručí leták s dôležitými pokynmi a radami.

Mesto Rajecké Teplice v tejto súvislosti odporúča
organizátorom a obyvateľom nasledovné opatrenia:
 obmedziť počet zhromaždených na pohrebných
obradoch, zároveň odporúča obmedziť akýkoľvek
osobný telesný kontakt, ako podávanie rúk
 neorganizovať rodinné oslavy, na ktorých by sa mali
zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom
v spoločnej domácnosti
 dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej
komunikácii medzi občanmi, odporúča sa
vzdialenosť cca 4 metre
 používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu
ochranu, napr. šál, šatku a podobne pri stretnutiach na
verejnosti a pri nákupoch, využívaní služieb pošty,
využití verejnej hromadnej dopravy a atď.
 obmedzenie pohybu na verejných priestranstvách na
nevyhnutnú mieru.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky
opatrenia, ktoré boli prijaté
v predchádzajúcich dňoch
Ústredným krízovým štábom SR.

OPAKUJEM OZNAMY

Dobrý deň Vážení občania, vypočujte si nasledovné
oznamy:
Mesto Rajecké Teplice z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie pripomína občanom, že mestský
úrad je predbežne do 27. 03. 2020 zatvorený.
Komunikácia občanov s mestským úradom je
obmedzená na telefonickú a e-mailovú komunikáciu.
V prípade potreby telefonujte na číslo: 041/509 90 60,
alebo
svoje
požiadavky
píšte
na
e-mail:
sekretariat@rajecke-teplice.sk. V naliehavých prípadoch
telefonujte na uvedené číslo, na ktorom je zabezpečená
služba počas úradných dní. Pri vstupe na mestský úrad
z átria – oproti pošte je zriadená schránka, do ktorej
môžete vhadzovať akékoľvek žiadosti.
Rozvoz obedov pre dôchodcov bude zabezpečený.
V prípade potreby zabezpečenia nákupu pre dôchodcov,
je potrebné taktiež volať na uvedené číslo, príp. na
mobilné tel. číslo 0905 214 935. Rozvoz nákupov bude
riešený prostredníctvom zamestnancov mesta a
dobrovoľníkov.

Mesto Rajecké Teplice odporúča organizátorom
a obyvateľom nasledovné opatrenia:
 obmedziť účasť na pohrebných obradoch na
maximálny počet zhromaždených pozostalých
v počte 10 osôb, zároveň odporúča obmedziť
akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie
rúk alebo objatie (na základe odporúčania
regionálneho hygienika RÚVZ Žilina)
 neorganizovať rodinné oslavy, na ktorých by sa mali
zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom
v spoločnej domácnosti
 dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej
komunikácii medzi občanmi, odporúča sa
vzdialenosť cca 4 metre
 používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu
ochranu (šál, šatku a podobne) pri stretnutiach na
verejnosti a pri nákupoch v predajni potravín, lekárni,

využívania služieb Slovenskej pošty, polikliniky,
výdajne stravy, použitie verejnej hromadnej dopravy
a atď.
 obmedzenie pohybu obyvateľov na nevyhnutnú
mieru - chodiť do práce, ísť nakúpiť si potraviny
alebo lieky.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky
opatrenia, ktoré boli prijaté
v predchádzajúcich dňoch
Ústredným krízovým štábom SR.

Dobrý deň.
Opatrenia, ktoré sú vykonávané ústrednými orgánmi štátnej správy sú
v súčasnosti aktívne prezentované masmédiami pre celé Slovensko,
pričom tento spôsob je pravdepodobne najprijateľnejší aj pre
dôchodcov. Že sú tieto opatrenia a odporúčania zrejmé všetkým
občanom je jasne vidieť na verejných priestranstvách – oveľa menším
počtom ľudí a používaním ochranných prostriedkov.
Mesto o oznamoch, opatreniach a odporúčaniach informuje na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli. V ozname k Covid-19 sme uviedli aj
tel. linku (sekretariát MsÚ), na ktorú je možné volať v pracovnom
čase mestského úradu, je zabezpečená služba a podnety, ktorých je
pomerne veľa priebežne riešime.
Pre dôchodcov je zabezpečený štandardný rozvoz obedov, pričom sa
rozvoz využíva aj na monitorovanie požiadaviek dôchodcov
a získavanie informácii. Okrem toho prostredníctvom zamestnancov
mesta (napr. opatrovateľská služba, mestská polícia) aktívne typujeme
a preverujeme občanov najmä v dôchodkovom veku, ku ktorým by sa
potrebné informácie z dôvodu ich zdravotného stavu nemuseli dostať
a pritom môžu mať problém aj s kontaktovaním okolia.
Ochotu pomôcť starším a opusteným občanom hlavne formou
nákupov prejavilo OZ Susedia spod Skaliek a o tejto možnosti

budeme informovať občanov aj mestským rozhlasom, v rozsahu podľa
vývoja situácie.
Aj keď je pracovisko mestského úradu pre verejnosť zatvorené, každý
pracovný deň je na pracovisku niekoľko zamestnancov, ktorí okrem
iného sledujú aktuálny priebeh a zabezpečujú potrebné činnosti.
Verím, že spoločne sa nám situáciu podarí zvládnuť.
S pozdravom

