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Vážené panie starostky a páni starostovia,

 

pandémia Covid-19 neutícha a s príchodom jesene a zimy práve naberá na sile. Už veľmi dlho zasahuje do našich
životov a obmedzuje aj podnikanie v turizme, ktorý je pre Liptov kľúčový z pohľadu zamestnanosti. Spôsobuje kolaps
v gastrosektore, ubytovacích zariadeniach a ostatných naviazaných službách. V zmysle  nariadení, ktoré pripravuje
Vláda SR budú výrazne obmedzené možnosti využívania služieb cestovného ruchu a gastra pre nezaočkovaných
občanov. Mnohí občania na vidieku však majú sťažený prístup k očkovaniu z dôvodu komplikácií s cestovaním či
obavy z nakazenia mimo ich bydliska.

 

V záujme zvýšenia zaočkovanosti občanov nad 50 rokov v okrese Liptovský Mikuláš pripravuje Oblastná
organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom očkovanie
občanov všetkých vekových skupín jednodávkovou vakcínou Janssen v mieste bydliska, prípadne v niektorej
susednej obci bez potreby registrácie vopred.

 

Očkovací tím bude očkovať v okrese Liptovský Mikuláš v termíne od pondelka 22. novembra 2021. Pre plynulú
prípravu a zaradenie vašej obec  do plánu očkovania v okrese Liptovský  Mikuláš, potrebujeme aby ste nahlásili
záujem obce o očkovanie e-mailom info@visitliptov.sk, telefonicky obratom na čísle

0915 888014, najneskôr však v termíne do piatka 12. novembra 2021 do 10,00 hod. Záujem o očkovanie po
jednotlivých obciach je vysoký a preto vám odporúčame, aby ste túto možnosť svojim občanom poskytli a dali nám
vedieť na uvedených kontaktoch.

 

Z dôvodu plynulého procesu očkovania aj dostatočnej informovanosti vašich občanov vás prosíme, aby ste
v dostatočnom predstihu pred termínom očkovania opakovane v obecnom rozhlase informovali občanov
o plánovanom výjazdovom očkovaní. Zároveň vás prosíme, aby ste to oznámili aj  na webovej stránke obce,
prípadne na sociálnych sieťach či vývesných miestach v obci.

 

Zároveň vás prosíme, aby ste v deň očkovania pre očkovací tím zabezpečili opätovné vyhlásenie v obecnom
rozhlase a poskytli miestnosť na očkovanie vybavenú dvomi stolmi a stoličkami. Presný termín očkovania vám
oznámime v budúcom týždni, aby ste mali dostatok času na prípravu.

 

Zdravie je to najdôležitejšie a veríme, že aj takto pomôžeme tým, ktorí prejavia o očkovanie záujem.

 

Ďakujeme za súčinnosť a zostávame s pozdravom,

mailto:info@visitliptov.sk
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Ing. Darina Bartková  
Výkonná riaditeľka

e-mail: bartkova@visitliptov.sk 
mobil: 0911 913 338

tel: 044 55 65 401

web: www.visitliptov.sk

REGION LIPTOV

Oblastná organizácia cestovného ruchu  
Štúrova 1989/41  
031 42 Liptovský Mikuláš
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