INFORMACE č. 2 Obce Dolní Újezd k šíření
Koronaviru ze dne 16. 3. 2020

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA STAMĚŘICE: Mateřská škola ve Staměřicích bude od 17. 3. 2020
uzavřena. Rodiče, kteří budou čerpat ošetřovné si mohou vyzvednout formuláře v budově
školy v úterý a ve středu od 8:00 do 9:00.
2. ŠKOLNÍ JÍDELNA: Školní jídelna zůstává nadále v provozu. Platba za stravu bude
prováděna bezkontaktně, převodem z účtu nebo bude provedena zpětně po uplynutí
karantény. Nadále platí zákaz vstupu do prostor školní jídelny, obědy budou vydávány
pouze do jídlonosičů.
3. ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU: Upravují se se úřední hodiny obecního úřadu
v Dolním Újezdě, které budou až do odvolání v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin.
Nadále platí výzva, abyste své návštěvy obecního úřadu minimalizovali či nejlépe úplně
zrušili a ke komunikaci užívali telefony a e-mail
4. DOVOZ LÉKŮ – UPŘESNĚNÍ: Senioři nad 65 let, kteří mají zájem o dovoz léků
prostřednictvím obecního úřadu, si mohou nechat vystavit recepty v ordinaci praktického
lékaře na základě telefonické dohody a namísto svého telefonu nahlásí telefonní číslo
714 248 706. Pracovníci obecního úřadu léky vyzvednou a doručí.
5. KARANTÉNA: Žádáme všechny občany, aby důsledně dodržovali opatření, přijatá vládou
ČR v souvislosti s vyhlášenou karanténou. Jedná se zejména o zákaz volného pohybu osob
s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest za nákupy potravin a
dalších základních potřeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitost. Omezení volného pohybu se
netýká rovněž pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, a pohřbů.
6. INFORMACE: Bližší informace můžete získat na webových stránkách obce www.dolniujezd.cz, v záložce KORONAVIRUS, kde jsou vedle základních informací i kontakty na
další kompetentní orgány.
7. Ostatní opatření a sdělení, uvedená v Informaci č. 1, zůstávají v platnosti.

Ing. Eduard Rýček, starosta obce

