OBEC SKOTNICE
KORONAVIRUS – AKTUÁLNÍ INFORMACE OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo dne 23. března 2020 v souvislosti s ochranou obyvatelstva a
prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 další mimořádná opatření, která
jsou účinná od 24. března 2020 od 6.00 hodin do 1. dubna 2020 do 6.00 hodin . Plné znění
přijatých opatření se Vám zobrazí po „rozkliknutí“ přílohy. Uvádím stručnou rekapitulaci:
1. Nadále je zakázán volný pohyb osob na celém území České republiky a výjimkou cest do
zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k obstarání
svých základních životních potřeb včetně potřeb příbuzných a osob blízkých či zajištění potřeb pro
jinou osobu v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci, nezbytných cest do zdravotnických
zařízení a zařízení veterinární péče, pohřbů, pobytu v parcích a přírodě.
Nařizuje se omezit pohyb ve veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v
místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů, omezit
kontakty s jinými osobami na
nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob (s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a podnikatelské činnosti, účasti na pohřbu) a
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
2. Nadále platí zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách s výjimkami
prodejen především potravin, pohonných hmot a paliv, hygienického a drogistického zboží, lékáren,
novin a časopisů, květinářství, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, textilního materiálu a galanterie.
3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace) s výjimkou
zaměstnaneckého stravování a provozoven rychlého občerstvení s výdejovým okénkem.
4. Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
5. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u vchodu do prodejny jednorázové rukavice.
6. Nadále platí zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních i venkovních sportovištích.
7. Prodejní doba pro seniory: Osobám starším 65 let věku včetně jejich nezbytého doprovodu a
držitelům průkazu ZTP/P starším 50 let včetně jejich nezbytného doprovodu je vyhrazena
v maloobchodních prodejnách potravin, drogistického, hygienického zboží a kosmetiky s prodejní
plochou více než 500 m2 nákupní doba od 8.00 do 10.00 hodin.
8. Omezen je rovněž rozsah úředních hodin orgánů veřejné správy na pondělí a středu v rozsahu
maximálně tří hodin. Pro naše občany platí pondělí: 8.00 – 11.00, středa 14.00 – 17.00 hodin
(pouze pro nezbytně nutné záležitosti).
O dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat také prostřednictvím obecního rozhlasu.
Poslední hlášení si vždy můžete vyslechnout po vytočení mobilního čísla rozhlasové ústředny
739 363 288. Požadavky na látkové roušky šité místními dobrovolnicemi i potřebu nákupů osamělým
seniorům nahlaste, prosím, na můj mobilní telefon 724 180 672. Děkuji Vám za respektování všech
opatření a doporučení (včetně toho, že do místního obchodu a na Poštu Partner vstupujete po jednom),
za vzájemnou ohleduplnost i nabízenou pomoc. Přeji Vám v této době především zdraví, pohodu,
dobrou náladu a víru, že vše zvládneme. Anna Mužná, starostka

