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OBEC LOZORNO
Obecný úrad ‚ Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Zázn.Č. STA-73 1/2020

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením *6 ods. 2 z.č.42 1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov ako miestne a vecne príslušný orgán civilnej
ochrany z důvodu zamedzenia šírenia vírusovej nákazy COVID 19 a na základe uznesenia
vlády SR číslo 111 2020 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie a s odvolaním sa
na ustanovenie *4 ods.3 písm.h), i) a n) zákona SNR č.369 1990 Zb. v znení neskorších
predpisov
nar i ad‘ uj e
nasledujúce protibiologické organizačné opatrenia pri predaji v maloobchode a poskytovaní
služieb na území obce Lozorno takto:
1. Vstup osób do predajní a prevádzkámí sa povoľuje výhradne osobám s použitím rúšok
alebo inej vhodnej ochrany tváre dostatočne a efektívne zakrývajúcej ústa a nos (šatka,
šál a pod.). Bez takýchto ochranných pomócok sa vstup do predajní a prevádzkární
nepovoľuje!
2. Do predajní a prevádzkární sa zakazuje sa vstup osobám, ktorě javia známky akútneho
respiračného ochorenia! Prevádzkovateľ je oprávnený vykonat‘ meranie telesnej teploty
ak to prevádzkové pomery umožňujú a podmieniť vstup do predajne jeho negatívnym
výsledkom.

3. Zakazuje sa používanie nákupných košíkov alebo vozíkov bez ochranných rukavíc!
Držadlá nákupných košíkov a vozíkov je prevádzkovateľ povinný dezinfikovať. Bez
rukavíc sa nákupy realizujů do nákupných tašiek alebo mých jednorázových obalov.
4. V prevádzkach sa v jednom čase povoľuje pobyt len obmedzeného počtu spotrebiteľov
tak, aby sa nevytvárali rady pri platení alebo obslužných pultoch! Prevádzkovatelia
určia s prihliadnutím na toto opatrenie a jeho účel maximálny počet osób, ktorým sa
jednorázovo umožní vstup do prevádzky a zavedú príslušné organizačné opatrenia.
Cakajúci spotrebitelia v exteriéri prevádzky sú povinný pri čakaní dodržiavat‘ od seba
dostatočný odstup a používať rúško alebo lnů obdobnú ochranu.
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5. Prevádzkovatelia a zodpovední zástupcovia (živnostenskí vedúci) prevádzkovateľa v
prevádzkach sú povinni o týchto opatreniach zrozumiteľnou formou informovať
spotrebitel‘ov a bezodkladne ich vykonat‘ a prispósobiť im organizáciu predaja a
prevádzky. Za dodržiavanie týchto opatrení v prevádzke zodpovedajú prevádzkovatelia.
Porušenie povinností a obmedzení stanovených týmto nariadením sa trestá podľa
zákona ako prieslupok, preČin alebo ako LresLný čin.
6. Tieto opatrenia platia od 17.03.2020 od 12,00 hod. do zrušenia mimoriadnej situácie z
dóvodu šírenia ochorenia COVID 19.
V Lozorne, dňa 16.03.2020

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Rozdeľovník doručí Sa:
COOP Jednota, Zelezničná ul., Lozorno
Dobré potraviny, Zohorská ul., Lozorno
Farmarynk, Zohorská ul., Lozorno
Potraviny Murániová, StaniČná ul., Lozorno
Mäso údeniny Ľ. Ondrovič, Sportové nám., Lozorno
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