Informácie o aktuálnych opatreniach počas výnimočného stavu na území Obce Číčov Od
16.marca 2020 do odvolania úradné hodiny na obecnom úrade budú obmedzené na čas
medzi 8 a 11 hodinou v pondelok, v stredu a v piatok . Na území obce budú otvorené len
obchody predávajúce potraviny,drogérie a lekáreň. Je zakázané predaja všetkého tovaru na
verejných priestranstvách do odvolania. V kostole do odvolania sa neuskutočnia bohoslužby.
Obyvateľom prichádzajúcich zo zahraničia je povinná 14 dňová karanténa a ak sa neoddelia
od ostatných členov domácností, aj pre nich je povinná. Po príchode sú povinný okamžite
telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, od ktorého dostanú príslušné
informácie. Ak majú príznaky ochorenia pôsobené koronavírusom, musia sa prihlásiť aj na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Komárne na tel. čísle 0948 550 539, odkiaľ
dostanú potrebné informácie. Autobusové linky počas pracovných dní premávajú podľa
cestovného poriadku, ako počas školských prázdnin. Žiadame každého, aby iba v
nevyhnutných prípadoch navštívili úrady a obchody. Najohrozenou vekovou skupinou sú
ľudia nad 65 rokov veku, preto prosíme každého, aby podľa potreby pomohli starším
príbuzným, susedom, známym. Pre akékoľvek informácie kontaktujte pracovníkov obecného
úradu telefonicky na telefónnom čísle 0357795020 viac informácií na www.cicov.sk a na
úradnej tabuli pri supermarkete.
Tájékoztatás a rendkívüli állapot alatt Csicsó Község területén érvényes aktuális
intézkedésekről. Az intézkedések visszavonásig érvényesek. A községi hivatalban
2020.március 16.-tól visszavonásig az ügyfélfogadási idő hetfőn, szerdán és pénteken 8 és 11
óra közé korlátozódik . Kérjük a lakosságot, hogy a hivatalt csakis nélkülözhetetlen,
vagy sürgős esetekben látogassák. Községünk területén csak az élelmiszert,drogériát
árusító üzletek és a gyógyszertár üzletek lehetnek nyitva. Kocsmáknak és bároknak a község
területén nyitva tartani szigorúan tilos ! Visszavonásig tilos mindennemű árufajta árusítása a
közterületeken. A templomban visszavonásig nem tartanak istentiszteletet. A küföldről
hazatérő lakosainknak kötelező a 14 napos karantén, ha nem különülnek el a háztartás többi
tagjától, akkor azok részére is kötelező. Hazaérkezésük után azonnal jelentkezzenek
telefonon az általános orvosuknál, aki tájékoztat a kötelező lépésekről. Akin észlelhetőek a
vírusfertőzés jelei, köteles jelentkezni a komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatalban a
0948 550 539-es telefonszámon, ahol megkapja a szükséges információkat. 2020.március
16.-tól visszavonásig az Arriva közlekedési vállalat helyközi autóbusz-járatai hétköznapokon
az iskolaszüneti menetrend szerint közlekednek. Megkérünk mindenkit, hogy csak szükséges
esetben látogassák a hivatalokat és üzleteket. A legveszélyeztetebb korosztály a 65 éven
felüliek, szükség esetén kérjük segítsék idősebb hozzátartozóikat, szomszédaikat,
ismerőseiket. Bármilyen információért keressék a községi hivatal ügyintézőit telefonon a
0357795020 telefonszámon.További információk a www.cicov.sk honlapon valamint a
központi hirdető táblán.

