OZNÁMENIE

Obec Dubník v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Ostrodickým na základe výzvy
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznamuje občanom ochranné opatrenia, ktoré je
potrebné uskutočňovať občanmi na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov:
-

-

-

-

-

starostlivosť o čistotu obytného prostredia, pravidelné kosenie dvorov, záhrad
a bezprostredného okolia domu,
pravidelné vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad, ak nie je možné vyprázdniť
obsah nádoby v 7 dňových intervaloch, je potrebné na hladinu vody umiestniť
plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky alebo naliať na hladinu malé množstvo
jedlého oleja, ktoré zabránia larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosferického
vzduchu,
likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí(najmä plechovky, plastové
fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej
ploche liahnuť komáre),
mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje
ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel. Rovnako je dôležité
chrániť aj uzavreté priestory na chov hospodárskych zvierat,
používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojoch
s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu,
individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa a v natieraní
nepokrytých častí repelentnými prípravkami, dostupnými v obchodnej sieti
a v lekárňach. Komáre sú najaktívnejšie na svitaní a vo večerných hodinách, odporúča
sa obmedziť prechádzky v blízkosti vôd v tomto čase,
podľa možnosti nepoužívať v okolí človeka intenzívne osvetlenie, ktoré komáre láka.
Silné žiarivkové osvetlenie priláka komárov zo vzdialenosti viacerých kilometrov.

Ďalej obec vyzýva občanov, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov je vlastník, správca, nájomca pozemku povinný odstraňovať
invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby
zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov rastlín, a to na náklady pôvodcu ich šírenia.
Invázne druhy rastlín sú: ambrózia palinolistá, pohánkovec (krídlatka) slnečnica hľuznatá,
boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská. Odstraňovať
ich je možné podľa možností vykopávaním, vytrhávaním, pastvou, orbou, kosením sekaním,
orezávaním a odstrihávaním súkvetí a súplodí.
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