Informace pro občany obce Újezd u Plánice
v souvislosti s koronavirem
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Újezd u Plánice nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům
při zajištění nákupu, vyzvednutí léků apod. Zároveň vyzýváme občany
k pomoci starším rodičům a spoluobčanům (seniorům a lidem v izolaci)
s nákupem, oni jsou nejvíc ohroženou skupinou.
Na základě nařízení vlády se upravují úřední hodiny OÚ v Újezdě takto:
Středa 14 - 16 hod
Pátek 10 - 12 hod
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:
mobil OÚ 727 806 348
tel. starosta 606 945 602
tel. místostarosta 724 317 562
e-mail: ou@ujezd.jz.cz www.ouujezd.cz
Na základě nařízení vlády platí do odvolání zákaz vycházení bez ochrany
obličeje (dýchacích cest). Jako základní ochrana nosu a úst postačuje i šátek
nebo šála. Obec nemá zatím k dispozici žádné roušky.
Dále platí omezení nákupu potravin, v době mezi 10-12 hod mohou
nakupovat pouze osoby starší 65 let.
Zakazuje se také pohyb osob po území ČR na nezbytně nutné potřeby.

Starosta dne 18.3.2020 zřídil z preventivních důvodů krizový štáb obce
ve složení:
Milan Moudrý - starosta
Vladimír Kabrt - místostarosta
Emilian Petr - starosta SDH
Drahomíra Burešová - předsedkyně Spolku Újezdecké ženy

Vyzýváme k dodržování prevence - omezení kontaktu s dalšími lidmi,
omezení cestování, časté a důkladné mytí rukou, při kýchání a kašlání si
zakrývat ústa kapesníkem nebo paží (ne dlaní), nošení roušky.
Příznaky nemoci - zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, únava.
Pokud máte závažné zdravotní komplikace s podezřením na nákazu
koronavirem - nenavštěvujte svého lékaře, ale volejte 112 nebo 155 nebo
Krajskou hygienickou stanici 724 090 060.
Pokud se potřebujete o onemocnění poradit nebo informovat volejte linku
1212, nebo infolinku Státního zdravotnického ústavu: 724 810 106 nebo 725
191 367.
Pokud se chcete dozvědět více informací o koronaviru:
Přehledně o koronaviru informuje nový web Ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/.
Veškerá opatření vlády můžete sledovat na https://vlada.cz/
Další weby například: okoronaviru.cz karantena.eu
informacekoronavirus.cz chranimnejslabsi.cz koronainfo.cz
Spolek Újezdecké ženy se zapojil do akce šití roušek pro Klatovskou
nemocnici. Pokud chcete pomoci (nejen šít, ale střihat, žehlit, špendlit)
kontaktujte D. Burešovou nebo koordinátora M. Opatrného (721 611 816).
Dobrovolnické centrum ADRA Klatovy žádá o darování bavlněných látek
pro šití roušek. V pergole před restaurací Roubanka je proto zřízené sběrné
místo, kam můžete nosit látky a oblečení ze 100% bavlny. Kdo se chce zapojit
do dobrovolnické činnosti nebo pomoci jiným způsobem, může kontaktovat
ADRU na tel. 704 089 063.
Průměrná inkubační doba koronaviru je 5-6 dní, může být ale až 14 dní.
Nepodceňujme proto opatření, zejména omezení styku s dalšími občany,
protože lidé, kteří se jeví zdraví (třeba vy sami) už mohou několik dní roznášet
nákazu.
Nicméně není důvod k panice, všechno to jsou preventivní opatření. Věříme,
že pokud se budou dodržovat, přispěje to k rychlému návratu do běžného
života. Vyzýváme proto k toleranci a pomoci potřebným.
S přáním pevného zdraví... Obecní úřad v Újezdě u Plánice.

