Informace obce Nošovice
z důvodu ohroženízdravi v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2)
5
Obec Nošovice informuje své občany, že usnesením Vlády Českérepubliky č.194 ze dne 12. března
2O2O byl v Českérepublice od 14,00 hod. 12. března 2020 na dobu 30 dnů vyhlášen

NOUZOYÝ STAV
Obecní úřad obce Nošovice se obeznámil s novou situací v obci (středa 18.3.2020) a rozhodl se vás

v tomto rozsahu informovat:

-

na základé vzniklé situace Vám sdělujeme, že v obci Nošovice byl potvrzen výskyt koronaviru

covlD

19

vyzýváme vá§, abyste se zdželi volného pohybu v obci a pokud tak činítez dŮvodu
nákupu potravin, tak prosim dodržujte zásady bezpečnéhochování a noste ochranné
roušky. Pokud roušku ještě nemáte, tak si vezměte, prosím šálu či šátek.
apeluji na to, abyste se vzájemně nesdružovali, a to ani mezi sousedy či známými. TÍm
všímchráníte zejména sebe, ale iostatní.
v případě, že potřebujete výpomoc při nákupech, tak nás prosím informujte na Obecním Úřadě
v Nošovicích, a to na čísle558 641 332,558 641 994 popř. na emailu obec@nosovice.cz.

UZAVŘENÁ šxot_tti JíDELNA

_

na základě výše uvedených skutečnostíjsmebyli od nuceni ke dni 18.3.2020 uzavřít Školní
jídelnu

Z^BEZPEČILI JSME DOVOZ OBĚDŮ ZE ŠKOLNÍKUCHYNĚ DOBRÁ

_

dovoz teplého jídla jsme našim strávníkům zabezpečili již od pátku 20. 3. 2020, kdy nám
pomocnou ruku v této nelehké situaci podala Obec Dobrá. Zájemci o dodávku oběda se hlaste
na te|.558 641332 nebo na email obec@nosovice.cz
dalšíinformace Vám budeme dle potřeby postupně sdělovat.
CENA oBĚDŮ PRo SEN|oRY 59,- Kč/oběd, pro ostatní 72,- Kčloběd

oůležlrÉsDĚLENí oBčANůM

_
_

vyzývám občany Nošovic, aby nevyvolávali v této nelehké době paniku a nešířili nepravdy
obecní úřad vás ubezpečuje, že ve spolupráci s Policii ČR OorrtiZi, aby občané,kteří mají být
v karanténě tuto karanténu dodžovali, jakmile zjistíme pochybení, tak budeme ihned reagovat
pokud sledujete veškeré přijaté opatření, tak i šířenítéto nemocije trestněprávní záleŽitost
musíme také sdělit i druhou stránku věci, obecní úřad nesmí sdělovat jména obČanŮ, jak
v karanténě, tak i popř. pozitivně testované, protože by se vystavil trestně právnímu postihu.
Proto všichni máte dodržovat nouzový stav v té míře, jak je vyhlášený (viz uýŠeje uvedeno) a
pokud se budete tímto řídit, tak dle hlavního epidemiologa a KHS nemŮže docházet k přenosu
popř. k šířeníkoronaviru. Zodpovědným chováním chráníte zejména sebe, ale i ostatnÍ,

Tímto sdělením Vám chceme přinést do vašich domovů uklidnění, tak aby se v obci nevyvolávala
zbytečná panika.
Za to vše děkuji

Mgr. Jiří Myšinský,
starosta obce v. r.

