Informace do schránky – Obec Tučín

Kvůli šíření koronaviru zakázala vláda volný pohyb lidí po Česku. Do obchodů nebo na poštu
ale mohou. Snažme se vzájemně případnou nákazu mezi zákazníky a personálem eliminovat
speciálními opatřeními.
Zakrývejte si obličej – ústa a nos i během návštěvy obchodu při vstupu do prodejny a
ostatních veřejných míst, kde chcete vyřizovat své záležitosti. Dodržujte hygienická pravidla už
při vstupu do prodejny, úřady, nebo do hromadných dopravních prostředků (autobus). Při
nákupu využívejte jednorázových igelitových rukavic, v případně nutnosti kýchat či kašlat do
kapesníku nebo rukávů, a nikoli do dlaní.
Momentálně je nedostatek roušek, pak lze nouzově použít alespoň šálu nebo šátek.
Roušky. Stejně jako všude jinde i v obchodech za karantény platí pravidlo, že je nutné na
obličeji nosit ochranné roušky.
Rozestupy. V obchodech se snažte, aby mezi vámi a ostatními lidmi byly rozestupy alespoň dva
metry. Protože se jedná o kapénkovou infekci, v úplném bezpečí ale nejsme ani několik metrů
od dalších zákazníků.
Na co nemusíte, nesahejte
Vyvarujte se přímého kontaktu s věcmi, které nepotřebujete. Vybírejte především očima.
Pečivo jen balené. Pokud je to možné, dávejte při nákupu přednost balenému pečivu.
Nebaleného se navzdory nebezpečí nákazy stále dotýkají lidé, kteří nepoužívají jednorázové
rukavice. Navíc na ně mohou ze vzduchu dopadat kapénky s infekcí.
Rychle. Vzhledem k nebezpečí nákazy je vhodné strávit v místě, kde se setkává mnoho lidí, co
nejkratší dobu. Rychle si kupte, co opravdu potřebujete, a vraťte se domů.
Na základě opatření, která mají minimalizovat riziko přenosu epidemie onemocnění COVID-19
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi občany bude do odvolání omezen vstup do
budovy Obecního úřadu v Tučíně a zrušeny odpolední úřední hodiny pondělí a středa od
15:30 do 17:00 hod.
Nutné záležitosti občanů budou řešeny
v dopoledních hodinách po zazvonění na zvonek u vstupu do budovy OU. Zazvoňte a vyčkejte
příchodu pracovníka úřadu.
Neodkladné záležitosti budou řešeny po dohodě na telefon: +420732876307.
Na základě sdělení MŠMT a na základě jednání se zřizovatelem je s platností od pondělí
16. března 2020 přerušen provoz MŠ TUČÍN z důvodu bezpečnostních opatření vedoucích k
zabránění šíření nového koronaviru.
Rodiče, kteří budou žádat potvrzení nároku na ošetřovné, získají formulář na stránkách ČSSZ
nebo v MŠ osobně.
Zajišťujeme usilovně ochranné roušky, kterými chce vybavit prodejnu obchodu, aby si
občané mohli vyzvednout a použít při nákupu, obecní úřad, Mateřskou školu a pracovníky
obce. Roušky jsou objednané a měly být k dispozici už 16.3., ale dodavatelé přednostně
vybavují zdravotnická zařízení a integrovaný záchranný systém. Je však na každém občanovi,
aby se přizpůsobil situaci a snažil se ochránit všemi dostupnými prostředky zakrytím úst a
nosu šátkem, nákrčníkem, rolákem či vlastnoručně ušitou rouškou. Jednoduchým opatřením

můžete ochránit sami sebe ale i své okolí. V případě že se podaří zajistit dostatečné množství
roušek, budou rozdány i do domácností v obci.
Není možné všechny informace zaslat formou sms, neboť jsou obsáhlé, ale vše je
zveřejňováno na úřední desce případně aktualitách z obce.
V této
době vyhlášeného stavu nouze a ohrožení pandémií sledujte televizní vysílání ČT24, webové
stránky, kde se o nařízeních a doporučeních dovíte vše a s předstihem.
Není vše zakázáno, ale i doporučení jsou účinná opatření, která si mohou jednotlivý
provozovatelé změnit na příkaz či zákaz z důvodu ochrany zaměstnanců a všech občanů
využívajících jejich služby. (obchody, dopravní prostředky - autobusy, vlaky, taxi, úřady,
zdravotnická zařízení, školská zařízení). O těchto konkrétních opatřeních se dovídáme až při
využití služby, ale z doporučení uvedených už v minulém týdnu by každý občan měl být
připraven, a reagovat potřebnou přiměřenou ochranou.
Zbytečně necestujte za nákupy do velkých marketů. Je zde větší pohyb lidí a tím zvýšená
možnost nákazy. Zvláště platí pro věkovou skupinu seniorů.
Omezte návštěvy lékaře. I objednané preventivní kontroly a potřebu předpisu léků řešte
nejdříve telefonickým kontaktem.
Důležitým sdělením je informace, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem
nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí
příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak
rozhodne o dalších krocích.

Oficiální informace Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje:

http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx
Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny občany v této nelehké situaci k ohleduplnosti
k vlastnímu zdraví a zdraví všech spoluobčanů, aby omezili v maximálně možné míře styk
s veřejností a dodržovali vyhlášená opatření vládou, Olomouckým krajem, hygienickou
stanicí a obecními úřady. Buďte trpěliví, obezřetní, vstřícní k možné pomoci svému okolí a
blízkým. Zapomeňte na nervozitu, rozhořčení, osočování a vyčítání. Zloba a nevraživost
nikomu nepomůže.
Snažme se pomoc, jak kdo může. Třeba tím že šikovná děvčata nebo i zruční pánové ušijí
roušky doma pro své okolí.
Právě v takovéto krizové situaci se nejvíce pozná charakter člověka a pospolitost obce či celé
společnosti.
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