
Vážení spoluobčania,  

V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadne úkonov týkajúcich sa predchádzaniu šírenia vírusu KOVID 

19 (koronavírus) vám dávam do pozornosti, že sa jedná o pandémiu, a teda zasiahnuté sú všetky oblasti 

sveta vrátane celého územia Slovenska. Nejde teda o lokálny problém, ktorý by sa týkal len Nemšovej 

a jej blízkeho okolia, ale ide o celoslovenský problém. Z tohto dôvodu je potrebné, aby situáciu riešili 

v prvom rade štátne orgány s  celoštátnou pôsobnosťou  akými sú hlavne Úrad verejného zdravotníctva 

SR, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra a Krízový štáb vlády SR.  

Vyzývam všetkých obyvateľov mesta Nemšová, aby dodržiavali nariadenia, ktoré štátne orgány SR 

vydali pri riešení tejto krízovej situácie. Najdôležitejšie je v tomto momente dodržiavať disciplínu 

a plniť povinnosti, ktoré má plniť každý občan a obyvateľ Slovenska.  

Preto vás vyzývam, tí ktorí sa 12.03.2020 a neskôr vrátili so zahraničia na Slovensko, aby zotrvali 

v domácej karanténe a nepohybovali sa na verejne prístupných miestach. Zároveň sú tieto osoby 

povinné nahlásiť svojmu lekárovi, bezprostredne po tom ako sa vrátili zo zahraničia, dátum príchodu 

na Slovensko. Porušenie tejto povinnosti bude sankcionované sumou 1.650,-€.  

Zároveň vyzývam aj všetkých ostatných obyvateľov, aby sa zdržiavali počas nasledujúcich minimálne 

dvoch týždňov vo svojich domovoch a obmedzili pohyb v miestach s vyššou koncentráciou ľudí na 

absolútne minimum. Noste prosím na verejnosti rúška zahaľujúce ústa a nos, chránite tým nielen seba 

ale aj svojich blízkych, Pokiaľ nemáte rúško, postačí aj prekrytie úst a nosa šatkou alebo šálom. Majte 

prosím na zreteli to, že takýmito opatreniami minimalizujeme možnosť šírenia epidémie, čo 

v konečnom dôsledku prospeje nám všetkým. Uvedomte si, že každý jeden nakazený výrazným 

spôsobom obmedzí na pohybe a možno aj na zdraví každého s kým prišiel v dňoch pred prejavením sa 

vírusu do styku. Môže ísť skutočne o veľa ľudí.        

Tí ktorí nedodržujú karanténu a iné povinnosti, ohrozujú životy všetkých nás ostatných. Preto je 

potrebné každého jedného nedisciplinovaného občana nahlásiť či už na Mestskom úrade, polícii alebo 

regionálnom úrade verného zdravotníctva. Tu nepôjde o udávanie ale o ochranu zdravia a života nás 

všetkých. Porozmýšľajme, čo v takomto prípade uprednostníme, či ochranu nedisciplinovanej osoby 

alebo zdravie a životy spoluobčanov. V Číne kde vírus prepukol ako prvý, sa ho podarilo výrazným 

spôsobom stlmiť  hlavne a v prvom rade prísnou disciplínou všetkých obyvateľov, ktorí netolerovali 

nedisciplinované osoby a bez váhania o nich informovali štátne orgány. Aj my sme teraz v situácii, kedy 

si nemôžeme dovoliť tolerovať svojvôľu niektorých z nás. 

Vážení spoluobčania, ihneď po tom čo sa nám podarí zabezpečiť ochranné rúška(predpokladám, že to 

bude do  dvoch možno troch dní) poskytneme ich prioritne našim najviac ohrozeným  spoluobčanom, 

ktorými sú osoby nad 65 rokov, dlhodobo chorým a následne aj ostatným.  

 Záverom Vás prosím aj o obmedzenie návštev Mestského úradu v Nemšovej, na úrad bude možné 

prísť len so zahalenými ústami a nosom, v opačnom prípade nebudete vybavení.  Pokiaľ by len jeden 

z pracovníkov ochorel na vírus, úrad by zostal na nasledujúce týždne zatvorený, čo by paralizovalo 

činnosť samosprávy absolútnym spôsobom. 

Verím, že disciplinovanosťou a osobným príkladom pred druhými sa podarí zamedziť rozšíreniu vírusu 

v Nemšovej.  

Ďakujem za pozornosť, Váš primátor Miloš Mojto 

        


