Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, karantény celé České republiky a
přijatých opatření Vládou ČR a MZ ČR Vás žádám o dodržování všech opatření
platných na našem území a zavedených z důvodu zamezení šíření nákazy
koronaviru. Karanténa celé ČR byla prodloužena do 1. 4. 2020. Žádám Vás
o zodpovědnost k sobě i svému okolí a hlavně Vás prosím o zachování klidu.
Pokračujte v dodržování pravidel, nepanikařte, určitě vše zvládneme.
Nebudete-li si s něčím vědět rady, klidně se na nás obraťte.
Pro celé území platí od 16. 3. 2020 nařízení vlády, kterým se omezuje pohyb
osob na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a kterým se
nařizuje osobám omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Výjimkou je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytná
cesta za rodinou a osobami blízkými, cesta za obstaráním základních životní
potřeb (nákup potravin, léků apod.), cesta do zdravotnických zařízení a vyřízení
neodkladných záležitostí na úřadech. Od 19. 3. 2020 platí pro celou ČR zákaz
vycházení bez zakrytí úst a nosu (rouškou, respirátorem, šátkem, šálou apod.)
Od 24. 3. 2020 se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech minimálně
a nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a
podnikatelské nebo obdobné činnosti.
Na našem území jsou uzavřeny knihovna v Mladém Smolivci, sauna ve Starém
Smolivci, hostince a kluby, Mateřská škola ve Starém Smolivci, všechna dětská
hřiště v Mladém Smolivci, Starém Smolivci, Budislavicích, Dožicích a
Radošicích, fotbalové hřiště ve Starém Smolivci a tenisový kurt ve Starém
Smolivci, jsou přerušeny gratulace seniorům.
Do prodejen potravin a do veřejné dopravy (autobusy, vlak) je povolen vstup
pouze s rouškou či jinak zakrytým obličejem. Stejně tak na úřady, pošty a
jiného instituce. V prodejnách potravin o ploše vyšší než 500 m2 budou od
25. 3. 2020 mezi 8 a 10 hod. smět nakupovat pouze senioři - lidé starší 65 let.
Seniorům nad 70 let se doporučuje nevycházet, výjimkou jsou jen cesty do
zdravotnických zařízení, tam je nutné si ale dopředu zavolat. Seniorům a
ostatní lidem v nouzi nabízíme pomoc s řešením krizových situací (nákup
potravin, léků, hygienických potřeb), můžete se obrátit na Obecní úřad
v Mladém Smolivci. Rádi Vám tyto služby pomůžeme zajistit. V pracovní dny
jsme k zastižení na telefonu číslo 371585145, 602175471, 602175479 a mimo
pracovní dny na mobilu 602175471.
OÚ v Mladém Smolivci je otevřen pouze v pondělí od 8-11 hod. a ve středu od
14 – 17 hod. Vždy si prosím dopředu zavolejte.
Všem děkuji za dodržování vydaných nařízení.
Eva Kubová, starostka Obce Mladý Smolivec

