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75
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
§1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Kráľovský Chlmec povinné
zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na
ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie
COVID-19 za asistencie príslušníkov Policajného zboru, a ktoré sú obyvateľmi mesta Kráľovský Chlmec.
V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci mesta
Kráľovský Chlmec a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenie karantény Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trebišove, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie z ochorenia a podozrenie
z nákazy COVID-19.
(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Kráľovský Chlmec povinné
zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v meste Kráľovský Chlmec.
§2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r.
regionálna hygienička
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76
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „RÚVZ so sídlom
v Rimavskej Sobote“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3
písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva
podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), k) a o) zákona
č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Husiná povinná v osade Benda zabezpečiť
kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení - izoláciu v domácom prostredí osôb chorých na ochorenie
COVID-19, resp. osôb s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť Corona vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho
ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s týmito osobami a zdržujú sa/sú
obyvateľmi osady Benda za asistencie Policajného zboru a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spolupráci
s ďalšími potrebnými zložkami a osobami.
(2) V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení - izolácie v domácom prostredí zo strany povinných
osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci osady Benda a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia
karanténnych opatrení RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
(3) Každé nové ochorenie a podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne nahlásiť
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
(4) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Husiná povinná zabezpečiť
dezinfekciu verejných priestranstiev v osade Benda a jej bezprostrednej blízkosti.
(5) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Husiná povinná dňa
28. februára 2021 zabezpečiť antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 obyvateľov nad 10 rokov v osade
Benda za asistencie príslušníkov Policajného zboru.
§2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, v. r.
poverená vykonávaním funkcie
regionálnej hygieničky
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77
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „RÚVZ so sídlom
v Rimavskej Sobote“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3
písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva
podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), k) a z) zákona
č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Tisovec povinné v mestskej časti Rimavská
Píla - osade Hrb (ďalej osada Hrb) zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení - izoláciu
v domácom prostredí osôb chorých na ochorenie COVID-19, resp. osôb s pozitívnym výsledkom testu na
prítomnosť Corona vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli
v úzkom kontakte s týmito osobami a zdržujú sa/sú obyvateľmi osady Hrb za asistencie Policajného zboru
a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spolupráci s ďalšími potrebnými zložkami a osobami.
(2) V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení - izolácie v domácom prostredí zo strany povinných
osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci osady Hrb a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia
karanténnych opatrení RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
(3) Každé nové ochorenie a podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne nahlásiť
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
(4) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Tisovec povinné zabezpečiť
náhradné zásobovanie osady Hrb pitnou vodou (z dôvodu nariadených opatrení nebudú mať obyvatelia osady
prístup k zdroju pitnej vody).
(5) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Tisovec povinné dňa
1. marca 2021 zabezpečiť antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 obyvateľov nad 10 rokov v osade Hrb
za asistencie príslušníkov Policajného zboru.
§2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, v. r.
poverená vykonávaním funkcie
regionálnej hygieničky

