
Pokyny k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu 

10.3.2020 

• Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal 

organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. 

Zákaz platí zatiaľ na 14 dní. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa 

všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy. 

• ak je to možné, vyhnite sa klientskym centrám a použite e-služby 

9. 3. 2020 

Krízový štáb mesta Nové Mesto nad Váhom, zvolaný primátorom mesta, sa mimoriadne 

stretol v pondelok 9. marca 2020, vydal v súvislosti so šírením nového koronavírusu 

COVID-19 niekoľko pokynov na vykonanie preventívnych opatrení v našom meste. 

K opatreniam, ktoré už boli prijaté v uplynulých dňoch, 

• zákaz návštev v Zariadení pre seniorov na Ul. F. Kráľa, 

• zvýšená dezinfekcia kontaktných plôch v priestoroch MsÚ Nové Mesto nad Váhom,  

pribudnú od pondelka ďalšie. 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom s účinnosťou od 9.3.2020, od 7.00 hod do odvolania prikazuje: 

• zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje mesto 

Nové Mesto nad Váhom alebo organizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nové Mesto nad Váhom, 

• zabezpečiť dezinfekciu priestorov v Novom Meste nad Váhom: MsÚ, Mestskej polície, 

ZOS na Ul. Kollárova a Útulku pre občanov bez prístrešia účinným dezinfekčným 

virucidným prostriedkom, 

• zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR 

organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Mesto 

nad Váhom, 

• zintenzívniť dezinfekciu spoločných priestorov v predškolských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Mesto nad Váhom.  

• zatvorenie mestskej knižnice Ľudovíta Vladimíra Riznera 

• dodržiavať všetky vyhlásenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky  

Ďalej primátor mesta Nové Mesto nad Váhom s účinnosťou od 9. 3. 2020, od 7.00 hod do odvolania 

odporúča: 

• zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia 

v meste Nové Mesto nad Váhom, aby prehodnotili ich konanie, prípadne účasť divákov 

na týchto podujatiach, 

• zvážiť organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Nové Mesto nad 

Váhom, aby prehodnotili ich konanie, 



• verejnosti nezúčastniť sa zasadnutí výborov mestských častí a komisii pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novom Meste nad Váhom. Poslancov môžete kontaktovať elektronicky 

alebo telefonicky, 

• riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Mesto nad Váhom sledovať 

zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania 

príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných 

prostriedkov a ich efektívne používanie, 

• verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, divadlá, kostoly, 

nákupné centrá atď... 

• zrušiť premietanie kina v MsKS na obdobie 9.3.- 19.3.  

• verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so 

sídlom v Trenčíne, ÚVZ SR.  

• Zvážiť zvýšenú účasť pozostalým z rodiny, blízkym v dome smútku a pri pietnom akte 

Preventívne opatrenia odsúhlasil Krízový štáb mesta Nové Mesto nad Váhom. V Novom Meste 

nad Váhom zatiaľ koronavírus nebol potvrdený. 

http://www.ruvztn.sk/koronavirus.htm
http://www.ruvztn.sk/koronavirus.htm
http://www.uvzsr.sk/

