Opatření na území obce Viničné Šumice

Na základě usnesení vlády ČR Obec Viničné Šumice upravuje od 29. 4. 2020
následující opatření:
1. Uzavřené jsou základní škola a mateřská škola nejméně do 25. 5. 2020.
2. Pro žáky je uzavřená budova školy, školní hřiště a tělocvična v sokolovně.
3. Plánovaná společenská setkání na území obce jsou do odvolání zrušená.
4. Uzavřeny jsou zařízení obce, knihovna a prostory Mateřského centra.
5. Úřední hodiny Obecního úřadu Viničné Šumice pondělí a středa
od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin. Obecní úřad upřednostňuje telefonický,
elektronický a písemný kontakt před osobním kontaktem. Poplatek za komunální odpad
a za psa je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Viničné Šumice č. účtu:
10620641/0100, variabilní symbol uvést číslo popisné nebo evidenční rodinného domu nebo
rekreačního objektu. Poplatníci, kteří nemají možnost elektronického bankovnictví mohou
poplatek za komunální odpad a za psa zaplatit přes pokladnu v kanceláři obecního úřadu.
Žádáme občany o dodržování zvýšených hygienických požadavků – před vstupem do budovy
použít dezinfekci rukou a dodržovat bezpečnou vzdálenost před vstupem do kanceláře
obecního úřadu.
6. Umožňuje se prodej pojízdních prodejen a příležitostných trhovců na vyhrazených místech
v obci.
7. Je obnovena činnost řemesel s provozovnou.
8. Doporučujeme omezit účast na pohřbech na nejbližší rodinu.
9. Umožňuje se pořádat svatby za specifických hygienických podmínek.
10. 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. Neshromažďujte se, nenavštěvujte jiné rodiny,
omezte sociální kontakt.
Všechna uvedená opatření a doporučení vedou ke snížení rizika nákazy COVID 19.
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).
Viničné Šumice, dne 29. 4. 2020

Josef Drápal,
starosta obce

