Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
V souvislosti s šířením nákazy koronaviru Vás žádám o důsledné dodržování všech
mimořádných opatření, která vláda ČR uvedla v platnost. Jedná se zejména o zákaz
shromažďování osob a důsledné dodržování hygieny.
Žádám Vás, nepodléhejte panice, prodejna COOP v naší obci zůstává otevřena v běžných
provozních hodinách od pondělí do neděle a je plně zásobena.
Pobočka České pošty má také nezměněné provozní hodiny, je upravena pouze rychlost a
způsob doručování zásilek.
Dopravní podnik Ústeckého kraje a Městská autobusová doprava Louny upravily jízdní řády
autobusů do režimu ,,prázdninového provozu“.
Obecní úřad má s platností od pondělí 16.3.2020 omezené hodiny pro veřejnost. Otevřeno
bude v pondělí od 8:00 do 15:00 hod a ve středu od 8:00 do 12: hod. Úterý, čtvrtek a pátek bude
obecní úřad uzavřen. Žádáme občany, aby omezili návštěvy úřadu na nezbytně nutné případy a
aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou
(starostka +420 731 479 063) a e-mailovou (info@hriskov.cz).
Restaurace je uzavřena. Sporťáček se může scházet dále, cvičení žen také pokračuje.
V případě pochybností, jak postupovat, najdete informace na webu Krajská hygienická
stanice Ústeckého kraje www.khsusti.cz nebo tel.: +420 736 233 176, +420 704 829 502,
+420 703 365 986.
Pro omezení nutnosti cestovat do Loun a ostatních měst Vám nabízíme bezplatnou službu
dovozu léků na předpis i bez lékařského předpisu.
Jedná se o naší dobrovolnou službu v součinnosti s Mgr. P. Štolou (lékárna Louny).
Dále nabízíme starším nebo nemocným spoluobčanům službu bezplatné donášky nákupu
z místní prodejny COOP. Služby budou zajišťovány zaměstnanci obce.
Veškeré informace k těmto službám Vám poskytne:
starostka obce Jana Kalašová tel.: +420 731 479 063
místostarosta obce Libor Plecháč tel.: +420 773 078 333.
Závěr ze zasedání krizového štábu Města Louny:
Město rozšířilo využití telefonního čísla Městské policie tel: 603 19 20 21, jako informační
linku pro seniory, kteří potřebují zajistit základní potřeby či asistenci.
Zápis do 1. tříd základních škol se neuskuteční v původně plánovaném termínu, náhradní
termíny budou stanoveny dle doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje v nejzazším
možném období, tj. v týdnu 27. – 30. 4. 2020.
V souladu s usnesením vlády došlo k uzavření všech kulturních a sportovních zařízení města.
Uzavřeny jsou také základní školy a základní umělecká škola.
V domově pro seniory je stanoven zákaz návštěv, je uzavřen denní stacionář.
Městská pečovatelská služba rozsah služeb zásadně neomezuje.
Ministerstvo zdravotnictví zřídilo web stránky s podrobnými informacemi ohledně onemocnění
i přijatých platných opatření https://koronavirus.mzcr.cz/
Velmi Vás žádám, buďte k sobě ohleduplní, respektujte nařízení a jednejte s rozvahou. Dostali
jsme se do složité, ale zvládnutelné situace.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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