Zákaz volného pohybu osob
Dle rozhodnutí Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob na území ČR
a infekce koronavir Obecní úřad Nespeky dočasně upravuje pro
veřejnost úřední hodiny:
pondělí 8 – 11 hod.
středa 14 – 17 hod.
Pro komunikaci s úřadem prosím využívejte telefonní 317 779 203 mob.
603 463 825 a e-mailové spojení ounespeky@quick.cz

Lidé v karanténě
Vyzíváme všechny, kteří byli umístěni do domácí karantény, aby to
neprodleně hlásili obecnímu úřadu.
V případě potřeby mohou využít níže uvedených služeb.

Sociální pomoc
Obec blíže lidem, komunitní a sociální práce – Klára Dvořáková
733 741 046, sociální pracovnice - nabízí okamžitou pomoc pro seniory
a zdravotně znevýhodněné občany, kteří by neměli vycházet ze svých
domovů. Může se jednat o nákupy základních potravin, vyzvednutí léků
a podobně (samozřejmě i s dovozem domů). V krajním případě je možné
i venčení domácího mazlíčka. Pomoc je zcela zdarma a v tuto chvíli
je omezena na všední dny.
Z místní restaurace Stará hospoda je možné objednat od 10 do 14 hod.
dovoz hotových jídel domů na tel. 607 585 346 denní nabídka je na
facebooku.
V případě, že potřebujete naši podporu, nebo naopak máte zájem
nabídnout pomoc, prosíme, kontaktujte obec, která bude provádět
koordinaci.
Žádáme občany o vzájemnou toleranci a nabídku pomoci sousedům,
známým a rodinným příslušníkům – především osamoceným a starým
lidem např. se zajištěním nákupu potravin a léků.
Dále je možné šít ochranné roušky, které zatím obec nemá k dispozici
a jejichž nošení je doporučováno. (dle posledních pokynů jsou nyní
vyžadovány plošně při využití metra apod.).

Pomoc nabízí zároveň Pečovatelská služba BN - koordinátorka
dobrovolníků – 734 574 661.

UZAVŘENÍ MŠ
Zastupitelstvo obce na doporučení Ministerstva školství a po vzoru
jiných obcí doporučilo od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít Mateřskou školu
Nespeky až do odvolání mimořádných opatření. Druh školy není v této
situaci rozhodujícím kritériem. Je pro nás velice důležité minimalizovat
riziko přenosu onemocnění vzhledem ke kumulaci osob.

Dočasné omezení úředních hodin lékaře
MUDr. Blanka Jíšová od 16. 3. 2020 do odvolání
Tel. 317 776 220 a 724 811 111

http://www.praktickalekarka.cz/

Ordinace Čerčany - Po, Út, St, Pá - 8:00 hod - 12:00 hod
Ordinace Poříčí - - 8:00 hod - 12:00 hod

Důrazně žádáme občany, aby respektovali všechna
bezpečnostní a hygienická opatření, omezili co nejvíce osobní
kontakt a nosili pokud možno jakékoliv roušky.

Další přehled opatření
Vláda od pondělí 16. 3. 2020 zakázala vycestování z České republiky
do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným
pobytem nad 90 dnů. Do té doby je zakázáno vycestovat do rizikových
zemí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců
na území České republiky.
S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března
2020 do 6:00 hod. budou uzavřeny obchody a provozovny služeb vyjma
potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků
pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny a výdejny

zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších
potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin
a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje
přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března
2020 do 6:00
hod.
se
také zakazuje
přítomnost
veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb.
Aktuální informace o mimořádných opatřeních a šíření nákazy
koronavirem
COVID-19 naleznete
na portálu
krizového
řízení
Středočeského kraje
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/

