INFORMACE č. 1 Obce Dolní Újezd k šíření
Koronaviru ze dne 15. 3. 2020
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s rychle se šířící pandemii coronaviru a s cílem minimalizovat osobních kontakty a přispět
tím ke zpomalení šíření infekce COVID-19 sdělujeme následující informace obecního úřadu:
1. Mateřská škola ve Staměřicích bude prozatím otevřená, žádáme však, aby se předškolního
vzdělávání účastnily pouze ty děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost o děti pečovat
v domácím režimu. O případném uzavření MŠ se rozhodne v pondělí 16. března.
2. V provozu zůstává rovněž školní jídelna, kde však budou přijata následující opatření:
• Výdej stravy mimoškolním strávníkům bude možný pouze do jídlonosičů bez přímé
konzumace v jídelně
• Seniorům nad 65 let bude na požádání strava dovážena stejně jako doposud
3. Od úterý 17. 3. se ruší pravidelné dovážení seniorů mikrobusem Dolňáček k lékaři a do obchodů,
v pondělí 16. března budou odvezeni již objednaní senioři. V dalších dnech pak bude možno využít
služeb Dolňáčku pouze ve výjimečných případech, povolených obecním úřadem.
4. Ve spolupráci s prodejnou COOP Dolní Újezd a prodejnou smíšeného zboží Alois Pazdera, Skoky,
zavádí obec Dolní Újezd službu „Nákup do tašek“ pro seniory nad 65 let, kteří o tuto službu projeví
zájem. Objednávky se budou přijímat denně mezi 8. a 10. hodinou. Zájemci o službu mohou denně
do 8 hod. umístit nákupní tašku před dveře svého domu a nahlásí se řidiči mikrobusu na tel. 724
248 706. Nákup bude doručen následující den mezi 8. a 10. hodinou a předán bezkontaktně ke
dveřím domu.
5. Obec Dolní Újezd ve spolupráci s praktickými lékaři hodlá zavést dovoz léků pro seniory nad 65
let, kteří o tuto službu projeví zájem. Je však nutno nechat recepty vystavit v ordinaci praktického
lékaře na základě telefonické domluvy. Tato služba je prozatím dohodnuta s pí. doktorkou MUDr.
Pikovou a v průběhu zítřejšího dne bude o této službě jednáno s dalšími praktickými lékaři
v Lipníku nad Bečvou a Velkém Újezdě.
6. Na obecním úřadu v Dolním Újezdě budou až do odvolání zrušeny hotovostní platby. V případě
déletrvajícího nouzového stavu či jiných opatření bude posunut termín pro platby (stočné, místní
poplatky).
7. Návštěvy obecního úřadu pokud možno zrušte a ke komunikaci s obecním úřadem používejte
dálkové komunikační prostředky (telefon, e-mail, SMS zprávy).
8. Návštěvy lékařských ordinací omezte na skutečně nezbytné případy nejlépe po telefonické
konzultaci s lékařem
9. Na webových stránkách obce Dolní Újezd bude zřízena záložka KORONAVIRUS, kde budou
průběžně zveřejňovány dostupné relevantní informace
10. Všechny obecní knihovny zůstávají uzavřeny
11. Až do odvolání budou zrušeny\ pronájmy všech kulturních zařízení v obci pro pořádání
soukromých a spolkových akcí. Opatření se týká kulturního domu, bývalé hospody a sportovního
areálu v Dolním Újezdě, kulturního zařízení Skoky a hasičské zbrojnice Staměřice
Vážení spoluobčané,
prosíme Vás, abyste v tomto složitém období zachovali klid a rozvahu a důsledně respektovali a
dodržovali veškerá přijatá opatření centrálních orgánů státu i obce Dolní Újezd. Jen tak je možné snížit
dopady pandemie, které budou i tak velmi bolestivé.
Ing. Eduard Rýček, starosta obce

