OBEC DOĽANY
DOĽANY

900 88

Písomné nariadenie starostu č.3/2020 z 29.5.2020
Na základe § 4 ods. 3, písm. h) a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení písomne nariaďujem:
-

Riaditeľke Základnej školy Doľany, Doľany 128, 900 88 Doľany s odvolaním sa na Rozhodnutie ministra školstva SR 2020/12033:1-A2110 a Opatrenia UVZ SR OLP/
4204/2020 z 22. 5. 2020
o v termíne od 1.6.2020 obnoviť prevádzku školy a školského klubu podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR
o Pre deti, ktoré nenastúpia do školy zabezpečiť domáce vzdelávanie primeraným
spôsobom,

-

Riaditeľke Materskej školy Doľany, Doľany 214, 900 88 Doľany s odvolaním sa na Rozhodnutie ministra školstva SR 2020/12033:1-A2110 a Opatrenia UVZ SR OLP/
4204/2020 z 22. 5. 2020
o v termíne od 1.6.2020 obnoviť prevádzku Materskej školy a školskej jedálne
podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR
o pre predškolákov zabezpečiť domáce vzdelávanie v súčinnosti s rodičmi primeraným spôsobom,
o Školská jedáleň bude poskytovať stravovanie len deťom, ktoré nastúpia do školských zariadení a zamestnancom v školstve

-

Od pondelka 1.6.2020 určujem stránkové hodiny obecného úradu takto:

Pondelok

8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod

Streda
Piatok

8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12-00 hod.

-

Zamestnancom obce používanie ochranných pomôcok na ochranu pred kvapôčkovou
nákazou počas celej pracovnej doby a prísne dodržiavanie proti epidemických opatrení
a usmernení www.uvzsr.sk

-

Zákaz vstupu verejnosti a klientov do priestorov Obecného úradu a ostatných spoločných verejných zariadení bez ochranných pomôcok (rúško - šatka) – klienti bez tejto
ochrany nebudú obslúžení. Pri vstupe je potrebné použiť dezinfekciu rúk.

Zároveň vyzývam verejnosť na
o dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk
o Dodržiavanie preventívnych opatrení proti šíreniu kvapôčkovej nákazy (medzi ktoré
patrí aj COVID-19) – dostupné na www.uvzsr.sk
V Doľanoch 29.5.2020
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