Nové informace ze dne 23.03.2020 – Koronavirus
Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují
do 1. dubna 2020.
Nadále zůstává uzavřena většina obchodů i restaurace. Zákaz se netýká:
• výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny
• senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00,
v menších už omezení platit nebude.
Omezení volného pohybu osob:
•
•
•
•
•
•

Platí od pondělí 16. března nově do 1. dubna.
Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro
základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích.
Zakázána není účast na pohřbu.
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči.

Co smí zůstat otevřené:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
MHD
Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)
Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke
své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
Prodejny s malými domácími zvířaty
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné
cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Na OÚ v Klešicích máme k dispozici další roušky, ušité ochotnými ženami z obce.
Každý by měl mít minimálně 2 látkové roušky z důvodu hygieny. Pokud roušku
potřebujete, přijďte si ji vyzvednout na OÚ bez ohledu na omezený režim. Přijít
můžete 24.03. (út) od 08.30 – 11.30 hod. a 13 – 18 hod., 25.03. (st) od 13.00 do
18.00 hod.
Buďme ohleduplní nejen k sobě, ale i k ostatním. Všem, kteří jakkoliv pomáhají, moc
děkujeme.
Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Nejnovější informace v televizi, rozhlasových stanicích a na:
Pardubický kraj: https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus;
Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/;
V Klešicích, 23.03.2020

