
Vážení občania!!! 

 

V súvislosti s neľahkou situáciou s prenosným respiračným ochorením COVID 

– 19 Vás informujem o nasledovných opatreniach, odporúčaniach, ktoré 

vychádzajú od hlavného hygienika SR, Ministerstva vnútra SR a obce Malé 

Zálužie: 

- najlepšie je, aby sme sa po dedine nemotali, ale využili miesta na prechádzku, 

či už pri potoku, rybníku, v lese, priestory Vašich dvorov, 

- ak potrebujete niekoho navštíviť, odporúčam, radšej, to vybavte telefonicky.... 

- používajte RÚŠKA - vstup do obchodu len v rúšku, keď nemáte, poprosím 

zakrývajte si nos, ústa šatkou, šálom, alebo mi zavolajte 0904611063 a o rúšku 

sa postaráme, 

-detské a multifunkčné ihrisko - ZÁKAZ navštevovať, 

- posilňovňa - ZÁKAZ navštevovať,  

- často si dôkladne umývajte ruky mydlom, dezinfekciou... 

- ak sa s niekým musíte stretnúť, dodržiavajte odstup 2 metrov,  

- nedotýkajte sa nosa, úst, očí, 

- občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia, dodržujte 14 dňovú karanténu, 

- ak máte zdravotné ťažkosti, najprv kontaktujte telefonicky Vášho lekára, aby 

zhodnotil, či je nutná návšteva ambulancie. 

Všetky opatrenia sú v záujme ochrany Vášho zdravia, Vašich blízkych, Vašich 

spoluobčanov. Poprosím Vás o ich dodržiavanie.  

 

        Všetci Vám ďakujeme  

 

OZNAMY 

COOP Jednota 

oznamuje občanom, že vzhľadom k posledným opatreniam vlády z 15.3.2020 

nariaďuje sprísnenie opatrení od 17.3.2020. Dočasné obmedzenie času predaja 

do odvolania:  

Po-Pia:6:30-17:00  

So:6:30-12:00  

Ne: zatvorené         

INFOLINKA KU KORONAVÍRUSU: kontaktné centrum - telefónne číslo 

0123 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO Policajného zboru 

Zníženie stránkových hodín na oddeleniach dokladov odborov poriadkovej 

polície a na dopravných inšpektorátoch: 

 - 3hodiny denne: od 8,00hod. do 11,00hod. 

EVANJELICKÁ CIRKEV NOVÉ SADY 

Každú nedeľu 9,30hod. Live stream Božie Služby si máte možnosť vzhliadnúť 

prostredníctvom internetu a to, konkrétne na FB Stránke Ecav.   



Ak ste v domácnosti aj so staršími, ktorí nepoužívajú toto sociálne médium, 

pozdieľajte s nimi tento čas.  

Je možné, že tento live prenos kvôli technickému zabezpečeniu zlyhá, tak Vás 

poprosíme o porozumenie. 

Mudr. ZOJA LAUKOVÁ 

Detská lekárka MUDr. Lauková oznamuje, že od 16.3.2020 do 20.3.2020 sa 

ordinuje len v Detskom zdravotnom stredisku Čakajovce od 7.00 do 12.00 hod. 

Poradne a preventívne prehliadky sa odkladajú na neurčito. 

ARRIVA NITRA 

Prímestská autobusová doprava premáva v prázdninovom režime. 

 

NÁKUP DO DOMU 

V súvislosti s predchádzaním a zabránením šírenia respiračného ochorenia 

COVID-19 sa Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží v spolupráci 

s Dobrovoľným hasičským zborom obce a v neposlednom rade s Potravinami 

Anmize, Malé Zálužie rozhodlo, že od 20.03.2020 bude možnosť si objednať 

tovar z potravín a my Vám ho donesieme až domov. Tovar budeme čerpať 

výlučne z našich potravín v Malom Záluží.  

Kedy Objednávať ?: 

 STREDA – od 9,00 do 10,00hod. 

 PIATOK – od 9,00 do 10,00hod. 

Kedy Tovar prinesieme?: 

 STREDA – rozvoz začneme od 15,00hod. 

 PIATOK – rozvoz začneme od 15,00hod. 

Ako platiť? 

 Výlučne v hotovosti – po zosumarizovaní objednávok Vám budeme 

volať a upovedomíme Vás o tom, koľko budete platiť za nákup. Pokladničný 

doklad Vám bude vystavený. Hotovosť poprosíme vkladať do mikroténového 

vrecúška, my si ju prepočítame v karanténnej vzdialenosti. 

 

Kľudne sa môže stať, že tovar, ktorý budete požadovať v ten deň, Vám 

nebudeme môcť dodať, nakoľko je situácia s niektorými potravinami ťažká 

(hlavne múka). V tom prípade, Vás poprosím o porozumenie a slušné správanie 

a pokiaľ to bude možné budete si ho môcť objednať na ďalší rozvoz. 

         Ďakujeme 


