Nové informace ze dne 25.03.2020 – 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 od 25.03.2020 nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do
10:00, v menších už omezení neplatí.
Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za
rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Česká spořitelna Heřmanův Městec oznámila, že na základě rozhodnutí ředitelství České
spořitelny uzavírá od 18.03.2020 do odvolání svoji pobočku v Heřmanově Městci. Otevřena
zůstává pobočka v Chrudimi.
Pardubický kraj dnes rozeslal na obce informaci o dalším omezení regionální linkové
(autobusové) a drážní dopravy na území Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na
mezikrajskou dopravu. Na ÚD zveřejníme informaci náměstka pro dopravu, ve které je
v obecné rovině popsán rozsah omezení. Omezení platí od soboty, 28.03.2020 (zrušena
víkendová autobusová doprava), od 30.03.2020 bude redukován rozsah spojů ve veřejné
drážní a linkové dopravě v pracovních dnech. Informaci zveřejníme ve vývěskách a na
stránkách obce.
Již od 19.03.2020 platí zákaz vycházení bez roušky či jiné ochrany obličeje. Určitě víte, že
nosit roušku nestačí, je potřeba ji nosit správně a pečovat o ni. Měla by dobře přiléhat k obličeji,
pokrýt ústa a nos! Látkovou roušku je třeba po každém použití důkladně sterilizovat. Podle
druhu látky buď vyvařit po dobu až 5 minut nebo vyprat alespoň na 60 °C. Po uschnutí roušku
z obou stran přežehlit. Každý by měl mít minimálně 2 látkové roušky z důvodu hygieny.
Právě proto máme na OÚ v Klešicích k dispozici další roušky, ušité ochotnými ženami
z obce. Pokud potřebujete další roušku, můžete si ji vyzvednout na OÚ dnes do 20 hod., Přijít
můžete 26.03. (čt) a 27.03. (pá) od 13 – 17 hod.
Zůstaňte doma, a pokud už musíte vyjít ven, pak vždy v roušce, protože „moje rouška chrání
tebe, tvoje rouška chrání mě“.
Nadále platí nabídka OÚ Klešice pro pomoc seniorům či ostatním, kteří pomoc potřebují
– ozvat se můžete na telefon 469 696 499 nebo 724 180 891.
Hodiny na OÚ Klešice (po dobu trvání současného stavu):
Pondělí 08.00 – 11.00; Středa 17.00 – 20.00 (k řešení neodkladných záležitostí, včetně
úhrady místních poplatků); Uzavřena je do odvolání Obecní knihovna.
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/;
Hasičský záchranný sbor ČR https://www.hzscr.cz/
Buďme ohleduplní nejen k sobě, ale i k ostatním. Všem, kteří jakkoliv pomáhají, moc
děkujeme.
V Klešicích, 25.03.2020

