Karanténa a nouzový stav v Česku
Vážení spoluobčané, v této nelehké chvíli vyzýváme k maximální rodinné i sousedské
sounáležitosti a výpomoci. Vypadá to, že se karanténa bude prodlužovat i do dalších
týdnů. Je potřeba dodržovat veškerá nařízení vlády.

Nošení roušek na veřejném prostranství a obchodech:
Stát prozatím nezajistil žádné ochranné prostředky. Obstaráváme je na vlastní náklady.
Zásobujeme Vás dle možností. Pokud šijete, máte přebytky a chcete pomoci, nabídněte
je sousedům či známým.
- Pratelné roušky denně vyvařte min 5 min. ve vyhrazeném hrnci a vyžehlete. Do
látkových roušek můžete vkládat papírové ubrousky, které ale často měňte (vždy,
když zvlhnou).
- Nedávejte roušku do mikrovlnky, hrozí vznícení.
- Používejte roušky při veškerém pohybu mimo domácnost.
- Před nasazením i po sundání roušky si umyjte mýdlem ruce.
- Nedotýkejte se přední části roušky.

Pošta v Českém Brodě:
- O víkendu je pošta uzavřena.
- Po – Pá funguje do 16 hod, do 9 hod je pouze pro seniory
- Důchody se od pondělí 23.3. nebudou vyplácet na pobočkách, budou Vám
doručovány domů. Pokud nebudete doručovatelkou zastiženi, volejte na tel.
954 228 201 (Pošta Český Brod) a domluvte si nový termín doručení domů.
Při přebírání důchodu respektujte hygienické pokyny.

Odpady:
- Nenakažení odhazují odpad dle zvyklostí. Použité roušky a papírové kapesníky
dávejte zvlášť do igelitového pytle a následně do komunálu. Ostatní odpad se
běžně třídí.
- Nakažení a občané v karanténě odhazují v jednorázových dobře zavázaných pytlích
do komunálu VŠE (tedy nejen roušky, ale i papír, plasty, kov atd.) Netřídí!!!
- V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste
neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

Psychosociální a duchovní podpora:
https://www.delamcomuzu.cz
Poradenství spolku LECCOS Český Brod pro rodiny s dětmi: pondělí–pátek od 8–16 hod
na tel.: 603 819 233
Na požádání zajistí kontakt s duchovním.

Autobusová doprava:
- Autobusová doprava je do odvolání v prázdninovém režimu.

Městský úřad v Českém Brodě:
-

Do konce karantény MěÚ pro veřejnost uzavřen.
Činnost na všech odborech je omezena, činnost obsluhy přepážek je pozastavena.
Online rezervace nejsou možné.
V naléhavých případech úřední záležitost lze vyřídit, ale pouze po předchozí
telefonické či emailové dohodě.
- Vždy v pondělí a ve středu od 8 - 11 hod máte možnost využít pouze písemné
podání na podatelně v přízemí MěÚ
- Ruší se sjednané konzultace, kontroly a místní šetření, ústní jednání.
Sledujte webové stránky města Český Brod: https://www.cesbrod.cz

Obchody:
- Vyhrazený čas pro nákupy seniorů ve věku nad 65 let v obchodech s potravinami
nad 500 m2 či drogeriích je od 8–10 hod.
- Je doporučeno osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu
mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče.

Zápisy do prvních tříd
- Sledujte webové stránky vybraných základních škol, které přesný termín zápisu
vyhlašují s předstihem.
- Letos budou zápisy probíhat pouze elektronicky bez přítomnosti malých
předškoláků.

Lékařské ordinace
- Provoz svých lékařských ordinací sledujte na jejich webových stránkách.
- Provoz je v nouzovém režimu a pouze po předchozí telefonické domluvě.
- Pokud máte suchý kašel, teplotu, pocit dušnosti, volejte svému praktickému lékaři
a v žádném případě nevycházejte z domu a řiďte se dle pokynů lékaře.
- Máte-li jiné potíže a byli jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, která má
nařízenou karanténu, zůstaňte doma a vše řešte s lékařem po telefonu.
Vyzýváme k zodpovědnosti, všichni, kteří v minulých týdnech vycestovali do rizikových
oblastí, zůstaňte doma a chovejte se tak, jako by Vám byla karanténa nařízena.
Nevycházejte bez roušek, vč. dětí. Senioři, zůstaňte doma a spolehněte se na naši nebo
sousedskou výpomoc. Nescházejte se na volných prostranstvích ani v domácnostech.
Snažte se omezit osobní kontakt seniorů s vnoučaty. V případě potřeby roušek, pomoci
se zásobováním potravinami nebo léky kontaktujte starostu na tel.: 602 293 907
Udržujme si dobrou náladu a mějme radost z dobrých věcí i v této chvíli. Závěrem
upozorňujeme na důležitost mytí rukou!
Děkujeme všem, co pomáhají.
Obecní úřad Mrzky

