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Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia krízového štábu Obce Jakubov zo dňa 09.03.2020 

 

Prítomní: Mgr. Peter Gajdár, Martina Vaseková, Jozef Moravčík, Veronika Redenkovičová, 

Renáta Chmelová, Slávka Siváková 

 

Neprítomní: Iveta Studeničová- ospravedlnená 

 

 

Starosta obce Mgr. Peter Gajdár informoval členov krízového štábu o pozitívnom 

náleze vírusu COVID-19 v okrese Malacky, konkrétne v susednej obci Kostolište. Uviedol, že 

nie je dôvod na paniku, ale je potrebné prijať určité opatrenia. 

 

Krízový štáb v obci Jakubov prijal nasledovné opatrenia: 

 

1. Prerušenie prevádzky MŠ Jakubov od utorka 10.03.2020 do piatka 13.03.2020 

2. Prerušenie prevádzky ZŠ Jakubov od utorka 10.03.2020 do piatka 13.03.2020 

3. Prerušenie prevádzky telocvične od pondelka 09.03.2020 do odvolania 

4. Prerušenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ Jakubov a zároveň aj rozvoz obedov 

dôchodcom od utorka 10.03.2020 do piatka 13.03.2020  

 

Krízový štáb v obci Jakubov odporúča dnešným dňom: 

 

- MŠ a ZŠ Jakubov, obecnému úradu zvýšenú dezinfekciu priestorov 

- zrušiť prípravné futbalové zápasy a tréningy jednotlivých družstiev 

- zrušiť aktivity v DC Kvietok 

- zváženie zúčastnenia sa bohoslužieb  

- obmedziť vybavovanie vecí v priestoroch obecného úradu, neodkladné veci riešiť 

telefonicky alebo mailom 

- obmedziť stretávanie a zhromažďovanie sa občanov vnútri aj vonku 

- občanom a prevádzkam v obci prísne dodržiavanie hygienických zásad a zvýšenú 

dezinfekciu prostredia 

 

 

O ďalších postupoch Vás budeme bezodkladne informovať.   

 

V prípade podozrivých príznakov zostaňte doma, kontaktujte telefonicky lekársku 

pohotovosť, telefonickú info linku 0917 222 682, regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava 0917 426 075 alebo mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk. 

Viac informácií je uvedených na stránke www.uvzsr.sk a na webovej stránke obce 

www.jakubov.sk.  

 

S pozdravom       

   

                                                                                      Mgr. Peter Gajdár, v.r. 

                         starosta obce 
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