Město Louny informuje
PÁTEK 23. ŘÍJNA 2020
Prosíme občany, aby respektovali nařízený STAV NOUZE VYHLÁŠENÝ PRO CELÉ
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY a související usnesení vlády. Je nezbytné maximálně se
zdržovat ve svých domovech a opouštět je pouze v nejnutnějších případech.

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LOUNY
V pátek 25.10.2020 proběhlo jednání Krizového
štábu obce s rozšířenou působností Louny. O
výstupech tohoto jednání bychom vás rádi
informovali:
- krajští hygienici seznámili s aktuální
epidemiologickou situací – kumulativní
počet pozitivních osob s onemocněním
Covid-19 v okrese Louny (od 1.3.2020)
1170,
aktuální
počet
nemocných
(k 24.10.2020) - 875
- bylo otevřeno odběrové místo v Žatci
- úřední hodiny Městského úřadu Louny pro
veřejnost: pondělí a středa vždy v rozmezí:
8,00 – 10,00 a 13,00 – 16,00 hod. a to po
předchozím telefonickém objednání na
jednotlivých pracovištích prostřednictvím
kontaktů zveřejněných na internetových
stránkách městského úřadu popř. na
telefonním čísle ústředny - 415 621 111. Ve
dnech 29. - 30.10.2020 bude městský úřad
zcela uzavřen
- bylo projednáno fungování příspěvkových
organizací města Loun – v současné době je
dle nařízení KHS kompletně uzavřena MŠ
Kpt. Nálepky a dále třída v MŠ Přemyslovců,
mimoškolské organizace jsou uzavřeny dle
usnesení vlády ČR. Městská knihovna
v Lounech je připravena pomoci hygienické
stanici s kontaktováním určených osob
a informační centrum kopíruje a tiskne pro
žáky a studenty potřebné materiály
- bude provedena dezinfekce autobusových
zastávek

SVOZ BIOODPADU
Podzimní svoz bioodpadu proběhne dle plánu.
Již tuto sobotu 24. října můžete odložit svůj
bioodpad do přistavených kontejnerů v ulicích
Loun (Parašutistů, Tomanova, V Domcích,
5. května, Javorová, Bezručova, Dobroměřická
a dále v částech Brloh a Nečichy)
Za Krizový štáb ORP Louny připravili dne 23.10.2020
Pavel Janda, starosta města
Vladimír Antonín Hons, místostarosta města
Michal Ovšonka, tajemník krizového štábu

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA

603 19 20 21
Přes krizovou telefonní linku pro seniory
a občany v karanténě či izolaci si mohou
občané, kteří nemají možnosti pomoci od
rodiny či známých, domluvit zajištění
základních potřeb – nákup základních
potravin, hygienických potřeb a léků
v částce do 500 Kč.

VYZVEDÁVÁNÍ LÉKŮ
BĚHEM KARANTÉNY
Dochází Vám dlouhodobě užívané léky nebo
máte předepsané nové a jste v karanténě?
Obraťte se nejprve na zdravého rodinného
příslušníka nebo blízkou osobu, aby vám je
vyzvedl
v lékárně,
kde
léky
obvykle
vyzvedáváte nebo nejbližší lékárně v okolí.
Nemůže-li vám léky vyzvednout někdo blízký,
obraťte se telefonicky/e-mailem na svoji
lékárnu, či výše uvedenou krizovou telefonní
linku a požádejte o donášku potřebných lélů.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městský úřad Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 10,00 a 13,00 –16,00 h
Finanční úřad Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 13,00 h
Úřad práce Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 13,00 h
Okresní správa sociálního zabezpečení Louny
Pondělí a středa: 8,00 – 13,00 h

