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Vážení spoluobčané,
Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný
plán návratu do běžného života. Uváděn do
praxe bude jen za předpokladu, že se situace
bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu
naleznete, kdy a které obchody, služby či školní
aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace
příznivá. Resort zdravotnictví připravil další
hygienická pravidla pro provozy, které bude
možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor
stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení,
otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické
zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300
osob ve stejný čas.
„Od 25. května se obnoví tedy další velká část života v České republice,“. V
další vlně rozvolňování přijatých opatření však budou platit přísná
hygienická pravidla. Ministerstvo zdravotnictví proto opět sestavilo
metodické materiály pro provozovatele i občany, kterými je třeba se řídit dle
metodických pokynů, které máte také pod Informacemi pro občany.
„Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s epidemiology na tom, že hromadné
akce ve vnitřních i venkovních prostorech budou možné s účastí maximálně
300 osob, Obnoví se také stravovací služby, jejichž provoz bude umožněn i
uvnitř restaurací, barů nebo kaváren, bude však platit jen do 23 hodin. Mezi
23 a 6 hodinou ranní může fungovat pouze výdejní okénko, služba s sebou
nebo rozvoz. Stravování bude umožněno také v rámci nákupních center, ale i
nadále platí, že budou omezeny odpočinkové zóny či dětské koutky a další
místa, kde by mohlo docházet ke shlukování osob. Mezi další obnovené
provozy patří hotely, kempy a další ubytovny; budou umožněny služby, kde
dochází k porušování integrity kůže (tetování, piercing), nově bude také
možné využívat při sportovních aktivitách zázemí sportovních zařízení, tedy
sprchy, šatny a umývárny. „Doporučujeme zdržovat se v zázemí šaten co
-1-

nejméně,“ Rozvolňuje se také režim pro nošení roušek. Nadále platí, že
roušku je třeba nosit ve všech vnitřních prostorech, v prostorech veřejné
dopravy nebo venku, pokud se nacházíme v bezprostřední blízkosti dalších
osob, mimo členů domácnosti. Za specifických podmínek se povolí také
návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních a rozvolní se i toto
omezení a příbuzní mohou navštívit své blízké, to je velmi pozitivní zpráva.
Pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, mohl by se
od 8. června zvýšit počet z 300 osob na 500 osob a od 22. června až na
1000 osob.“
Jak budou vypadat letní tábory, které budou umožněny od 27. června ?
Klade se velký důraz na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny,
tedy především mytí rukou vodou a mýdlem nebo použití dezinfekce. Dále
je nutné na táborech zajistit tekoucí pitnou vodu, ideálně teplou, když to není
možné tak dostatek dezinfekce, mýdla v dávkovači a udržovat vysoký
hygienický standard ve stravovacím provozu,“ uvedla. Dále je nezbytný
pravidelný denní úklid, větrání všech provozních a ubytovacích prostor nebo
dezinfekce celého tábora vždy před dalším turnusem. Účastníci táboru
s sebou musí mít prohlášení o bezinfekčnosti a lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti. Přestože se 25. května rozvolní téměř všechna omezení, je
nezbytné v co největší míře i nadále omezovat míru rizika a nevystavovat
tak sebe ani své okolí nebezpečí šíření onemocnění covid-19. „Prosím ještě
chvíli to vydržme a i nadále buďme ohleduplní k ostatním,“
Ještě jednou shrnutí: od 25. května 2020
•restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb
(vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích
zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;
•hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
•taxislužby (dosud nepovolené);
•živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing,
permanentní make-up apod.);
•zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
•hrady a zámky (vnitřní prostory);
•přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
•sauny a wellness centra;
•možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
•organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na
venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300
osob s možností využití zázemí;
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•hromadné

akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše
ve stejný čas 300 osob;
•možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich
organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou
školních skupin.
Libuše Rosová, starostka

Informace pro občany:
připomínáme, že dne 21.5.2020 pro Vás zajištěn svoz velkoobjemového
odpadu Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost
zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,
koberce, nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako
např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Tento svoz bude 7. července 2020, leták byl v minulém Občasníku.
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh
odpadu. Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně
a tak, aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.
1. Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace (velikost max. na
jednolůžko), starý nábytek maximálně do velikosti šatní skříně),
koberce, atd, Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný
tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně
pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír
zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a
proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
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