Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás v této nelehké době, abychom poskytli souhrn důležitých informací a
zároveň Vás požádali o spolupráci a respektování všech vydaných nařízení a doporučení,
které mohou účinně zamezit šíření Koronaviru.
Nejdůležitější informace:
Je zakázán volný pohyb osob na území celé ČR ( Zákon č. 85/2020 ) s výjimkou např. cest do
zaměstnání, nezbytných cest za rodinou a k obstarání základních životních potřeb, cest do
zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záleži tostí, pobytu v
přírodě a parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. V rámci výše uvedeného zákona
je nařízeno omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Od půlnoci z 18.3.2020 na 19.3.2020 až do odvolání platí zákaz vycházení bez roušky či
jiného způsobu zakrytí dýchacích cest.
Od 19.3.2020 až do odvolání mohou navštívit prodejny potravin, drogerií a lékáren
v čase 10:00-12:00 hod. pouze lidé starší 65 let.
Je doporučeno osobám starším 70. let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu
mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče.
Krizový štáb města Paskov doporučuje užívání ochranných prostředků (ústní roušky atp. ) při
pohybu na veřejném prostranství. Je možné že bude po vydání tohoto letáku nařízeno povinně !!!
Osoby, které mají klinické příznaky nákazy koronavirem kontaktují přímo hygienickou
stanici: nebo linku 1212,
Osoby, které jsou z rozhodnutí hygieny, či po návratu z rizikových zemí, v karanténě nahlásí
tuto skutečnost telefonicky 734 620 688 nebo e-mailem karantena@mesto-paskov.cz na
městský úřad Paskov.
Provoz ordinací praktických lékařů i dětského lékaře je omezen, předem nutno kontaktovat
telefonem:
MUDr. Martin Friedl: 737 716 663, MUDr. Šimeček 558 671 470
MUDr. Elena Izraelová: 734 838 214, stomatolog MUDr. Katsikas: 731 938 481
gynekolog MUDr. Pešat: 774 477 019.
Krizový štáb Města Paskov zřídil tel. linku 734 620 688 pro informování o potřebě nezbytné
pomoci při zvládání základní životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků. Roznos bude
zajištěn dobrovolníky.
Dále zřídil telefonní linku 727 931 392 pro zjištění potřeby ústních
roušek pro občany města (1 kus na občana s trvalým pobytem).
Roušky budou dodávány postupně, nejprve rizikovým věkovým
kategoriím. Roušky šijí dobrovolníci z řad spoluobčanů z materiálu
zajištěným městem. Jejich distribuce bude zajištěna rovněž pomocí
dobrovolníků, členů Pionýra a dalších, kteří se úřadu přihlásí. Plán je
zajistit kus na občana.

Ostatní informace:

Je uzavřená Mateřská škola Paskov do odvolání.
Je uzavřená Základní škola Paskov a Základní umělecká škola, pobočka Paskov do odvolání.
Je uzavřená knihovna do odvolání. Zájmové kroužky organizované Domem dětí a mládeže Vratimov jsou rovněž
uzavřeny. Do odvolání jsou uzavřeny sportovní areály a hřiště včetně hřiště u komunitního centra ve správě
města. Nebude organizována „škola v přírodě“.
Do odvolání jsou zrušeny všechny bohoslužby.
Ve školní jídelně je zajištěno vyvařování pro cizí strávníky jen do jídlonosičů vydávaných chodem z ulice Neužilní.
Jsou upraveny úřední hodiny Městského úřadu Paskov: pondělí od 8:00-11:00 hod., středa od 14:00-17:00 hodin
Žádáme občany, aby osobní návštěvy omezili na nezbytně nutné případy a nahradili je elektronickým
či telefonickým vyřizováním.
Prodlužujeme splatnost poplatků za držení psa do 30.6.2020
Odečty stavů vodoměrů v domácnostech jsou pozastaveny, preferuje se forma nahlášení spotřeby pitné vody
telefonem (bezplatná linka 800 292 400), případně prostřednictvím webové stránky vodovodů a kanalizací
www.vodotech.cz
K desinfekci je nutno používat varucidní desinfekční prostředky (možné použití lihových prostředků, savo atd.)

DOPORUČUJEME SLEDOVAT OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY A VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA

Aktuální informace o dění ve městě Paskov můžete sledovat na:
•
Webu města Paskov – www.město-paskov.cz
•
Facebooku města Paskov
•
Vysílání rozhlasu města Paskov
•
Mobilní rozhlas města Paskov – všem občanům, kteří tak ještě neučinili,
doporučujeme registraci na adrese: https://paskov.mobilnirozhlas.cz/registrace
Děkujeme Všem občanům za pomoc při
zvládání této mimořádné situace, apelujeme
na dodržování přijatých opatření a doporučení!!
Prosíme, abyste nepodléhali panice a pořizovali si jen skutečně nutné zásoby potravin a
hygienických potřeb. Věříme, že se nám
podaří situaci společnými situaci zvládnout.
Jen dostatečnou hygienou, desinfekcí
a přerušením vazeb můžeme virus zničit.
Pokud podceňujete a zlehčujete situaci
a přijatá opatření, myslete na své blízké,
především rodiče a prarodiče jak je nejlépe
můžeme ochránit, pokud nechráníte sami
sebe!!!
Krizový štáb města pracuje ve složení:
vedoucí krizového štábu - Petr Baďura, starosta tel.: 724181053,
zástupce vedoucího krizového štábu – Ing. Zdeněk Bělík, tel.: 777672014
člen krizového štábu – Ing. Milan Klimunda, tel.: 734909711
člen krizového štábu – Ing. Václav Bukovský, tel.: 725591019
zapisovatel – Aleš Šafránek, tel.: 734620688

