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Vážení spoluobčané,
Vláda
České
republiky
vyhlásila
dne
12.03.2020
od
14:00
NOUZOVÝ
STAV.
Ode dne 14.03.20.20 Vláda rozhodla s účinností od sobotních 06:00 UZAVŘENÍ OBCHODŮ s výjimkou
prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Od pondělí 16.03.2020 do úterý
24.03.2020 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s několika výjimkami: např.
cesty do zaměstnání, za rodinou, k lékaři nebo na nutný nákup základních věcí.
Opatření přijatá Vládou České republiky jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech,
a proto je potřeba tento postup respektovat, chovat se ohleduplně a co nejdříve tak tento celosvětový
problém eliminovat.

Od 16.3.2020 až do odvolání jsou uzavřeny tyto instituce a provozovny:
- základní škola i mateřská škola v Chrášťanech
- knihovna, posilovna, kadeřnictví
- všechny provozovny pohostinství
Obecní úřad omezuje úřední hodiny - Pondělí
Středa

09:00 - 10:00, 14:00 - 16:00
14:00 – 17:00

Česká pošta – provozní doba zatím nezměněna
Prodejna p.Strnadové má upravenou provozní dobu :
PO – 7:00-12:00
ÚT, ST, ČT – 7:00-13:00
PÁ 7:30-13:00, 14:00-17:00

SO 8:00-10:00

O případných změnách budeme občany informovat.
S účinností ode dne 16.03.2020 od 00:00 do dne 24.03.2020 do 06:00 se nařizuje osobám pobývajícím
na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště a dále omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Osobám starším 70-ti let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotnické péče.
Po telefonické dohodě s Obecním úřadem lze zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb,
včetně nákupů potravin a léků.

DOPORUČENÍ: NOSTE NA VEŘEJNOSTI ROUŠKY! DBEJTE ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH
OPATŘENÍ!

DALŠÍ DOPORUČENÍ (nejen) PRO SENIORY:
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Zůstaňte doma, pokud je to možné.
Nepodávejte si ruce.
Buďte v telefonickém nebo elektronickém kontaktu s rodinou a blízkými.
Omezte návštěvy pouze na nezbytné.
Nechte si pomoci s nákupy.
Využívejte e-recepty.
Na procházky používejte roušky (i vyrobené).

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Obec Chrášťany +420 385 727 149
Zelená linka Jihočeského kraje: +420 800 100 450 (všeobecné dotazy ke koronaviru)
Hygienická stanice Jihočeského kraje (volat v případě podezření na nákazu)
Podezření na nákazu: + 420 387 712 210
Pohotovostní linka: + 420 736 514 386
Domovy KLAS o.p.s. + 420 774 709 113 (možnost zajištění rozvozu obědů)

Z důvodu celorepublikového nedostatku osobních ochranných pomůcek je ode dne 16.03.2020
uzavřena LSPP v Týně nad Vltavou, a to do odvolání. Zdravotní sestra LSPP bude poskytovat
informace na telefonním čísle +420 775 884 717.
Dle doporučení Státního zdravotnického ústavu bude probíhat ošetření v ordinacích dětských
lékařů pouze po telefonické domluvě a objednání.
MUDr. LÁZNÍČEK RUDOLF
MUDr. LUNÁČKOVÁ LENKA
+420 385 731 846, 606 217 321
+420 385 721 707, 725 515 995
MUDr. KRISTENOVÁ PAULÍNA
+420 385 731 192, 722 476 349
S ohledem na stávající situaci doporučujeme zvážení nutnosti návštěvy praktického
lékaře. Na níže uvedených kontaktech, konzultujte svůj stav a dohodněte se na objednání.






Praktičtí lékaři pro dospělé
MUDr. Marhounová, tel.: +420 385 731 523
MUDr. Porodová, tel.: +420 385 732 960
MUDr. Zdeněk Merkl, tel.: +420 385 731 577
MUDr. Marie Hájíčková, tel.: +420 385 721 533
MUDr. Marie Kernerová, tel.: 777 902 791
Další možnost pomoci s rozvozem nákupů:
Od dnešního dne zajišťujeme rozvoz nákupů jihočeským seniorům. Pokud vám je více než 65 let, jste
z jižních Čech a nemůžete si sami nákup zajistit, objednávejte na tomto telefonním čísle: 774 833 069.
Nákup vám dovezeme zdarma. Naši kolegové budou při předání nákupu vybaveni ochrannou rouškou
a rukavicemi.
KDO SI MŮŽE OBJEDNAT? Každý z území Jihočeského kraje, komu je více než 65 let a nemá možnost
nakoupit si sám.
NA JAKÉM TELEFONNÍM ČÍSLE? 774 833 069
OD KOLIKA DO KOLIKA? Objednávejte denně mezi 9. - 15. hodinou
KDY NÁKUP PŘIVEZEME? Nejpozději do 24 hodin. O dodávce nákupu vás budeme informovat
individuálně telefonicky.
Službu zajišťuje: Ivana Kerlesová
+420 773 300 270
kerlesova@komunik.cz
V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKDO Z OBČANŮ MÁ MOŽNOST VYROBIT JAKÉKOLI MNOŽSTVÍ ROUŠEK,
MŮŽE SVOU POMOC NABÍDNOUT TELEFONICKY NA OÚ NEBO PŘÍMO SPOLUOBČANŮM.

POKUD NASTANOU JAKÉKOLI DŮLEŽITÉ ZMĚNY, BUDEME OBČANY NEPRODLENĚ
INFORMOVAT. DOPORUČUJEME VŠEM SLEDOVAT INFORMACE V MÉDIÍCH (TELEVIZE,
NOVINY, INTERNET ), NA ÚŘEDNÍ DESCE A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE,
PŘÍPADNĚ NA FACEBOOKU.
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