Opatření na území obce Viničné Šumice

Na základě usnesení vlády ČR obec Viničné Šumice přijala následující opatření:
1. Uzavřené jsou základní škola a mateřská škola.
2. Pro žáky bude uzavřená budova školy, školní hřiště a tělocvična v sokolovně.
3. Plánovaná společenská setkání na území obce v měsíci březnu jsou zrušená.
4. Uzavřeny jsou zařízení obce, dětská hřiště, knihovna, prostory Mateřského centra
a sportoviště u sokolovny.
5. Všechny sportovní aktivity dětí i dospělých na území obce jsou zrušené.
6. Omezení provozu obecního úřadu obce:
Obecní úřad Viničné Šumice v rámci opatření vydaných vládou dne 15. 3. 2020 omezuje
úřední hodiny na dny pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo úřední hodiny obecní
úřad nadále plní všechny činnosti podle zákona, primárně využívá telefonický kontakt,
odpovídá na e-mailovou komunikaci a podání také přijímá elektronicky. Žádáme občany,
aby zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a jestli je to možné, aby řešili věci telefonicky,
nebo e-mailem.
Obecní úřad nebude až do odvolání vykonávat:
- výpisy z Czech Pointu,
- přihlašování občanů do evidence obyvatel
- ověřování podpisů a listin
- přijímat platby v hotovosti za komunální odpad a za psy. Platby za místní poplatky
za rok 2020 je možné bez sankcí uhradit do 30. 6. 2020.
7. Dále se ruší akce pojízdných prodejen a příležitostných trhovců.
8. Doporučujeme omezit účast na pohřbech na nejbližší rodinu.
9. Doporučujeme při nákupech udržovat odstup mezi lidmi alespoň 2 metry, používat roušku,
důkladně si po nákupu umýt ruce, používat dezinfekci rukou.
Žádáme občany o ohleduplnost, používání roušek, respirátorů, případně šály, dodržování
hygieny, zejména důkladné mytí rukou, vyhýbejte se veřejným prostranstvím.
Neshromažďujte se, nenavštěvujte jiné rodiny, omezte sociální kontakt.
Všechna uvedená opatření a doporučení vedou ke snížení rizika nákazy COVID 19 a snížení
počtu nakažených v následujících dnech, které budou pro vývoj nákazy zásadní.
V případě nakažení volejte:
1. vašeho praktického lékaře,
2. linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367,
3. krajskou hygienickou stanici 773 768 994,
4. nově vytvořenou linku 1212 (až pak 112).
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