Mimořádné opatření v obci Ostřešany k vyhlášenému
nouzovému stavu a plošné karantény
aktualizováno 20.3., platí do odvolání

JE ZAKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ.
NEVYCHÁZEJTE Z DOMU POKUD NEJDETE PRO POTRAVINY, K LÉKAŘI,
DO ZAMĚSTNÁNÍ NEBO NA ZDRAVOTNÍ PROCHÁZKU!

Vláda změnila své nařízení. Obchody s potravinami, drogerie
a pošty budou nově vyhrazené pro osoby starší 65 let
od 7,00 do 9,00 hodin ráno.
Opatření v případě potřeby zásobování seniorů potravinami a léky
Je zajištěno zásobování seniorů balíčky se základními potravinami, hygienickými potřebami a léky
Denně do 10 hodin je možnost objednat si nákup či léky na následující den.
Potraviny - prodejna COOP Ostřešany – 466 304 842
Potraviny a léky - Obecní úřad – 466 304 921
Lékařská péče – recepty a podezření na nemoc
V případě příznaků onemocnění koronavirem prosím kontaktujte obvodního lékaře a Krajskou
hygienickou stanici, která k němu vyšle testovací pracovníky, nebo doporučí další postup.
Řiďte se pokyny Krajské hygienické stanice a sledujte média včetně webových a FB stránek obce.
Krajská hygienická stanice – krizová linka
kontaktovat ve všední dny 7-19 hod., o víkendu 9-19 hod., telefonní číslo 602 730 251
Nabídka roušek
Pokud potřebujete roušky, neváhejte nás kontaktovat. V obci je několik dobrovolníků, kteří je šijí a
zdarma poskytnou.
Opatření obecního úřadu
Je uzavřena knihovna a sběrný dvůr, jsou zrušeny veškeré obecní akce.
V úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA bude jen pro naléhavé případy pro veřejnost otevřeno v době 9-12
hodin.
Poplatky za psy a odpady odložte na pozdější dobu, splatnost je zatím prodloužena do května,
děkujeme za pochopení. Chraňte sebe i nás!!
Mimo úřední hodiny a dny je možné nás kontaktovat telefonicky na obecním úřadě na telefonním
čísle 466 304 921 nebo na následujících telefonních číslech:
Josef Vodrážka, starosta – 602 446 904
Miroslav Hoferica, místostarosta – 777 868 892
Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv nejasností!

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!

