Informace Obce Nošovice
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2)
6
Obec Nošovice informuje své občany, že usnesením Vlády České republiky č.194 ze dne 12. března
2020 byl v České republice od 14,00 hod. 12. března 2020 na dobu 30 dnů vyhlášen

NOUZOVÝ STAV
Obecní úřad obce Nošovice je obeznámen se situací v obci (ke dni 30.3.2020) a rozhodl se vás v tomto
rozsahu informovat:
na základě vzniklé pandemie Vám sdělujeme, že v obci Nošovice byl doposud potvrzen výskyt
koronaviru COVID-19 celkově u dvou osob s tím, že dalších cca 40 osob bylo v karanténě, nyní
už převážná část svou karanténní dobu končí resp. ukončila (dle nového nařízení až po
absolvování testů), další nárůst k dnešnímu dni nebyl v obci zaznamenán
přesto vás nadále vyzýváme vás, abyste se zdrželi volného pohybu v obci a pokud tak činíte
z důvodu nákupu potravin, tak prosím dodržujte zásady bezpečného chování a noste ochranné
roušky, respirátory popř. další ochranné prostředky
Nadále vás vyzýváme, abyste dodržovali vládní nařízení, vzájemně jste se nesdružovali, a to
ani mezi sousedy či známými (max. jsou povolené 2 osoby)
NÁKUPY PRO SENIORY, OBČANY V NOUZI A RODINY POSTIŽENÉ KARANTÉNOU
-

obec Nošovice za splnění podmínek nabízí možnost donášky nákupu do domácnosti pro
seniory, občany Nošovic v nouzi a rodiny, kdy jejich dospělá část byla poslána do karantény
v případě, že vyžadujete oprávněnou výpomoc při nákupech, tak nás prosím informujte na
Obecním úřadě v Nošovicích, a to na čísle 558 641 332, 558 641 994 popř. na emailu
obec@nosovice.cz.
ŠKOLNÍ JÍDELNA V PROVOZU

-

od 26.3.2020 jsme opět zahájili provoz ve školní jídelně, ode dneška mohou zájemci o stravu
kontaktovat vedoucí školní kuchyně 558 680 165
cena za oběd je 63,- Kč, pro seniory - občany Nošovic, je cena 50,- Kč/ oběd
abychom eliminovali jakýkoliv přenos infekce jídlonosiči, tak ZŠ ve spolupráci s obcí připravuje
zavedení rozvážku jednorázových foliovaných obědů. Některé jídelny na tento způsob
distribuce již přešly, my nyní analyzujeme finanční dopady na cenu obědů a také se budeme
řídit doporučením ze strany hygieny
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ OBČANŮM

-

Prosíme občany, aby ve sdělovacích prostředcích sledovali změny, které byly přijaté zasedáním
Ústředního krizového štábu nebo Vládou ČR, my na změny reagujeme a veškerá nová nařízení
jsou uvedené na webových stránkách obce
V obci jsou dva obchody s potravinami do 500 m2, tudíž se nás netýká nařízení, které umožňuje
v době od 8-10 hodjn nákup jen pro seniory, naše obchody mají za povinnost jen upřednostnit
nákup pro seniory
Všem občanům Nošovic sdělujeme, že obecní úřad nedisponuje informacemi o počtech ani
jménech občanů, jak v karanténě, tak i popř. pozitivně testované (my děkujeme těmto lidem, že
se nám ohlašují dobrovolně)
Proto všichni máte dodržovat nouzový stav v té míře, jak je vyhlášený a pokud se budete tímto
řídit, tak dle hlavního epidemiologa a KHS nemůže docházet k přenosu, popř. k šíření
koronaviru COVID-19.
Mgr. Jiří Myšinský,
starosta obce v. r.

