Tlačová správa Handlová 10. 3. 2020
Školy a školské zriadenia v Handlovej prijali opatrenia proti šíreniu
COVID-19. Vyučovací proces v handlovských základných školách k
10. 3. 2020 nie je prerušený
Dnes 10. 3. 2020 zasadal v Handlovej 3. krízový štáb ku prevencii šírenia koronavírusu za účasti
primátorky mesta Handlová, zástupcu primátorky a prednostu MsÚ, riaditeliek troch základných škôl
v meste Handlová, Základnej umeleckej školy a Materskej školy. K dnešnému dňu, 10.3.2020, nie je
potvrdený výskyt koronavírusu - COVID 19 v meste.
Primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová vyzýva k zodpovednosti každého obyvateľa mesta, rodiča
a inštitúcie, aby sa riadili ustanoveniami Ústredného krízového štábu SR zo dňa 10. 3. 2020,
odporúčaniami odborných inštitúcií a príkazom primátorky zo dňa 9. 3. 2020 v súvislosti s preventívnymi
opatreniami proti šíreniu koronavírusu – COVID 19, na základe ktorého sú zrušené aj všetky podujatia,
ktoré organizuje mesto a jeho organizácie. K 10. 3. 2020 je uzavreté v Handlovej Denné centrum – Klub
dôchodcov do odvolania. Návštevy v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ n.o. sú striktne zakázané.
Všeobecným odporúčaním je v nastávajúcom období v komunikácií preferovať telefonickú, resp.
emailovú komunikáciu.
Základné školy, ZUŠ a materská škola v Handlovej nemajú k 10. 3. 2020 prerušenú dochádzku.
V prípade, že sa situácia zmení, mesto Handlová ako zriaďovateľ, prijme ihneď opatrenia v súlade
s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva
SR, resp. Ústredného krízového štábu SR. Riaditeľky Základnej školy MC, Mierové námestie a Ul.
Školská informovali, že školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dodržujú
zvýšené hygienické opatrenia a disponujú dostatočným množstvo dezinfekčných prostriedkov.
Každý štatutár školy pravidelne monitoruje pohyb zamestnancov školy tak, aby sa predišlo šíreniu
koronavírusu - COVID 19.
Základná umelecká škola vyzýva rodičov a žiakov školy, aby v prípade, ak žiak nenastúpi zo závažných
zdravotných dôvodov na základnú školskú dochádzku, telefonicky oznámili túto skutočnosť ZUŠ
Handlová a vynechali vzdelávanie v ZUŠ. V prípade starších žiakov je nutné zodpovedne zvážiť svoj
zdravotný stav a vzdelávanie v ZUŠ.
Materská škola dôrazne dbá na ranný filter v škôlkach a zabezpečuje dostatok bezdotykových
teplomerov.
Primátorka mesta informovala aj o usmernení Úradu práce a sociálnych vecí, ktorý v súvislosti
s prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu - COVID 19 s okamžitou platnosťou prerušuje výkon
nástrojov na zvyšovanie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) až do odvolania. Týka sa
to projektov vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, dobrovoľníckej
služby, absolventskej praxe absolventa školy a projektu Pomôž svojej obci. (§51, 52, 52a, 54 Zákona č.
5/2004 o službách zamestnanosti).
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