Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi několik informací v této těžké době, ve které se všichni nacházíme.
1. Jménem všech obdarovaných občanů i jménem Obce Albrechtice n.O., děkuji všem,
kteří se pustili do výroby ochranných roušek. Obec bude velmi ráda, pokud ve svém
úsilí budete ještě pokračovat a své přebytky nám nabídnete. Je mezi námi ještě dost
spoluobčanů, zvláště seniorů a pracovníků různých služeb, kteří je po nás chtějí.
Všechny naše zásoby jsou momentálně rozdány a žadatelů je ještě hodně.
2. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než se situace uklidní a budeme moci žít bez
ochranných prostředků. Je to neveselá realita, ale nic s ní neuděláme. Přestože se
všichni snažíme chránit sebe i své spoluobčany, může se stát, že nemoc Covid-19
zavítá i do naší obce. V případě, že se tak stane, prosím, abyste na své nemocné
spoluobčany nezanevřeli. Nikdo z nás dnes neví, zda-li je zdráv, a pokud ano, kde a
kdy se může v budoucnu nakazit. Udržme si proto mezi sebou lidskou soudržnost a
vzájemné pochopení za jakékoliv situace.
3. Pokud onemocníte, dodržujte bezpodmínečně všechna hygienická a zdravotnická
nařízení. Je to jediná cesta, jak se uzdravíte a přitom nemoc nerozšíříte dál.
4. Podle dostupných informací se nemoc Covid-19 dá zvládnout i v domácím prostředí.
Nepodléhejte proto panice a depresím, přestože to může být těžké. Obec je v mezích
možností připravena pomoci všem, kteří to budou potřebovat. Stačí volat v pracovní
době 494 371 425, nebo MT: 725 081 092 kdykoliv.
5. Stále platí nabídka Domova důchodců Albrechtice n.O. na přihlášení se k odběru
obědů. Obědy se vydávají u výdejního okénka v domově důchodců v čase 10.00 10.30 hod. Kromě této možnosti si lze objednat i dovezení oběda domů. Kontakty:
telefon 702 235 364 paní Ing. Přibylová, nebo 602 560 054 paní Sekyrová.
6. Obecní úřad pracuje v nouzovém režimu. Pracovníci obecního úřadu jsou rozděleni do
dvou skupin, které se nepotkávají na úřadě a střídají se. Jedna skupina pracuje
z domova, druhá je na úřadě. Tento systém je preventivní, aby nedošlo k uvalení
karantény na všechny pracovníky úřadu v případě nemoci někoho z nás. Prosím proto
o odložení všech méně důležitých potřeb na pozdější dobu.
7. Vstupní dveře do budovy obecního úřadu jsou z preventivních důvodů uzavřeny.
Vpravo u schodiště je zvonek, na který zazvoňte a v pracovní době budete obslouženi.
Lze využít i telefonní kontakt a schůzku si domluvit předem - tel. 494 371 425 nebo
725 081 092.
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