Informace č. 3/2020
Dne 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané, přátelé senioři a seniorky,
obracím se na Vás v této těžké a pro mnohé z Vás nepřehledné situaci. Chápu, že
v přemíře nepříznivých informací je složité najít klid v duši a při tom racionálně
přemýšlet o svém každodenním chování - životě.
Přestože ani obecní samospráva není informovanější než Vy, sestavili jsme pro Vás
několik jednoduchých zásad, jak se nyní chovat.
Naléhavě Vás žádám, abyste situaci nepodceňovali a dále se uvedenými zásadami
bezezbytku řídili, neboť v současné situaci již nelze říci, kdo je nakažen a kdo není.
Všichni se známe již velmi dlouho a tak víte, že mně můžete v těžkých chvílích věřit. Jde
opravdu, a zcela vážně, o Vaše zdraví a život. Jsme s Vámi a postaráme se o Vás
v mezích možností.
Co je nezbytné dodržovat:
1. Buďte doma, na zahrádce anebo choďte na procházky do přírody.
2. Jezte ovoce a zeleninu, žijte zdravě.
3. Nechoďte do obchodů. Donášku potravin si domluvte s rodinnými příslušníky domů.
Nemáte-li je, obraťte se na známé anebo telefonicky na náš obecní úřad – telefon
494 371 425 nebo 725 081 092.
4. Nechoďte ke svému obvodnímu lékaři bez předchozí telefonické domluvy s ním.
Nevíte-li jaké má telefonní číslo, volejte obecní úřad na telefon 494 371 425.
5. Máte-li akutní zdravotní problémy, volejte přímo na telefon 112. POZOR -Tato linka
neslouží k poskytování informací. Nezatěžujte ji proto svými dotazy.
6. Při jakémkoliv kontaktu s rodinnými příslušníky i dalšími osobami udržujte mezi
sebou bezpečnostní vzdálenost alespoň 2 m. Nepodávejte si ruce, neobjímejte se ani se
nelíbejte.
7. Po každém kontaktu s jakoukoliv osobou nebo věcí, kterou Vám někdo donesl (např.
nákupní tašku), před přípravou jídla, po použití toalety nebo kdykoliv, když máte
špinavé ruce, si je pečlivě umyjte mýdlem. Pokud máte, použijte dezinfekční
přípravek.
8. Pokud si chcete objednat dovážku obědů z domova důchodců domů, kontaktujte
domov důchodců - telefon 702 235 364 paní. Ing. Přibylová, nebo 602 560 054 paní
Sekyrová anebo obecní úřad 494 371 425. Aktuální jídelníček je na webových
stránkách www.ddalbrechtice.cz
9. Výdej obědů do jídelních nádob probíhá u výdejního místa v domově důchodců pouze
v čase od 10.00 - 10.30 hodin.
10. Odvoz odpadů bude fungovat v nezměněném rozsahu.
11. Máte-li ochrannou roušku nebo respirátor, noste jej kdykoliv jdete-li ven. Nestyďte se,
jde o Vaše zdraví!
12. Nebudete-li si s něčím vědět rady, volejte obecní úřad 494 371 425 nebo mně 725 081
092.
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