Obec Levínská Olešnice
INFORMACE PRO OBČANY č. 3 – březen 2020
Vážení spoluobčané,
informuji Vás o opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy koronaviru na našem území
a vyhlášeným stavem nouze a následné karantény v ČR.
Vláda vydává průběžně jednotlivá doporučení či nařízení vlády ke zmírnění dopadu této nákazy, které si můžete
přečíst na těchto odkazech :
WEB vlády ČR : https://vlada.cz/
Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Web Státního zdravotního ústavu: https://www.szu.cz/
Web SZÚ s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus
Webové stránky Obce Levínská Olešnice : http://www.levinskaolesnice.cz/urad-2/uredni-deska/

Onemocnění COVID-19 je způsobené novým typem koronaviru (SARS-CoV-2), šíří se
kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se
nemocný dotýkal.
Jak se chránit?

-

dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,

-

pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích
cest používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

-

nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

-

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při
kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat
ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby
omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

Zrušení úředních hodin na obecním úřadě v Levínské Olešnici
Na základě vydávaných nařízení vlády ČR od 17.března 2020 dochází ke zrušení úředních hodin pro veřejnost na
obecním úřadě až do odvolání. Tímto opatřením chráníme zdraví našich zaměstnanců, jejich rodinných
příslušníků, ale také to Vaše.
Platby je možné provádět bezhotovostním převodem na účet obce č. 412 95 81/0100 .
Platby v hotovosti budeme přijímat a vyplácet až po vydání zrušení mimořádných opatření.
V případě potřeby je možné osobní jednání na obecním úřadě po předchozí telefonické domluvě na těchto
telefonních číslech : 481 595 054, 481 596 262 nebo 724 181526.
Pytle na směsný odpad vám dodá pracovník obecního úřadu po předchozím telefonickém objednání.
Termín svozu tříděného odpadu – pytlů zůstává v platnosti – pátek 27.3.2020.

Plánované kulturní a společenské akce pořádané obcí :
27.3.2020 – Jarní tvoření – z r u š e n o bez náhradního termínu
18.4.2020 – Posezení pro seniory – odloženo, uvažujeme o náhradním termínu v podzimních měsících
Zákaz sportovních aktivit v prostorách obecních budov až do odvolání :
- ping pong ve velkém sále KD LO
- zdravotní cvičení pro ženy – knihovna v MŠ LO

Nabídka rozvozu obědů našim občanům
V naší obci zajišťuje rozvoz obědů paní Bernardová, která má pronajatou provozovnu v Borovničce.
V případě zájmu o dovezení obědů ji můžete kontaktovat na tel. čísle 702 113 732.
Cena jednoho oběda včetně rozvozu činí 70 Kč.
Nabídka nákupu do tašek
Tuto službu v naší obci dlouhodobě zajišťuje pan Jiří Manych z Pecky. Služba funguje tak, že každé úterý během
dopoledne pověsíte tašku se seznamem na požadovaný nákup na stojan před bývalou prodejnou potravin v Lev.
Olešnici, ve Žďáru do autobusové zastávky. Následující den ve středu dopoledne Vám pan Manych doveze nákup
před dům a proběhne vyúčtování. Objednat si můžete cokoliv.
V neděli dopoledne probíhá rozvoz pouze pečiva, které se telefonicky objedná už v sobotu.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte pana Manycha na tel. čísle 603 262 990.
Pokud by nastala u některého z našich seniorů starších 65 let či nemocných občanů mimořádná situace,
kdy by nemohli využít nabízené služby nebo by se nemohli postarat mladší rodinní příslušníci, nabízí Obec
Levínská Olešnice pomocnou ruku v podobě zajištění nákupu, vyzvednutí léků či jinou pomoc.
Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech : 481 595 054, 481 596 262 nebo 724 181526.

Zrušení provozu PO MŠ v Levínské Olešnici do konce března 2020
Po vyhodnocení současné situace a vydaných mimořádných opatřeních došlo na základě vzájemné dohody mezí
obcí, coby zřizovatelem PO MŠ a ředitelkou mateřské školky paní Mgr. Dundovou
k úplnému uzavření provozu mateřské školy v termínu od 18. března 2020 do 31.března 2020.
Více informací je k dispozici na odkazu MŠ : http://mslo151.guffoo.cz/ nebo na tel. čísle : 777 131 542

Zdravotní péče – ordinace praktických lékařů
Zubní středisko – MUDr. Muhlová - naplánovaná ošetření zůstávají v platnosti, nicméně mají prosbu, aby si
pacienti před návštěvou telefonicky ověřili, že neproběhla žádná změna.
Z důvodu plánovaného přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 19.3.2020 se nebude ordinovat na Horkách, nýbrž
ve Studenci.
Praktický lékař MUDr. Válek František – provoz praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných
prostředků. Ordinace funguje v nouzovém režimu, částečně bezkontaktním režimu, proto je čekárna uzavřená.
V následujících dnech bude upřesněno, která ordinace v okolí bude plně k dispozici.
Pokud musíte v naléhavých případech k lékaři, zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.
Neprovádí se preventivní prohlídky, elektronicky bude vystaven recept i pracovní neschopnost.
Více informací na stránkách : www.lekarstudenec.cz nebo na tel. 604 323 950

OSOBY, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo
hygienickou stanici na číslech : 485 253 111, 485 253 132 nebo linku 112.
Ohledně koronaviru můžete čerpat informace na nově zřízené celostátní lince 1212.
Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky, televizi, rozhlas, rádio a také webové stránky obce.
Žádáme Vás, všechny občany, aby jste maximálně dodržovali všechna vydaná opatření a doporučení.
Děkujeme za pochopení a přeji nám všem, abychom tuto složitou situaci zvládli co nejdříve a ve zdraví.
Nosková Zdeňka, starostka obce

