Znovu upozorňujeme všechny občany na nutnost dodržování státem vyhlášené karantény
Zákaz volného pohybu osob platí na území celého Česka od pondělí 16. března 0.00 do středy
1. dubna 06.00.
Výjimky:
Nevztahuje se na cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti.
Na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, pro základní životní potřeby nebo do
zdravotnických zařízení.
Na zajištění péče o děti nebo zajištění péče o zvířata.
Na využívání nezbytných finančních a poštovních služeb či doplnění pohonných hmot.
Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích či cest zpět do místa bydliště.
Zakázána není účast na pohřbu.
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování,
rozvážkovou službu nebo veterinární péči.
_______________________________________
Od 24. března 2020 od 6:00 do 1. dubna 2020 do 6:00 se nařizuje:
-

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

_______________________________________
Obecní úřad v Lipovci funguje omezeně
Veškeré dotazy a žádosti prosím řešte pouze telefonicky či e-mailem. Případné nevyhnutelné schůzky
pouze po předchozí telefonické dohodě na tel. 516 445 123.
Žádáme občany, aby v rámci preventivních opatření dodržovali i nadále nastavený systém nakupování
ve všech prodejnách v obci, tj. že senioři chodí nakupovat do 9.00 hodin.
DÁLE ŽÁDÁME SENIORY, ABY TAKÉ VYUŽÍVALI DOVOZ NÁKUPŮ DO DOMU.
APELUJEME NA OBČANY, ABY SPRÁVNĚ POUŽÍVALI ROUŠKY, PŘÍPADNĚ SI PROVIZORNĚ
ZAKRYLI ÚSTA A NOS (ŠÁTEK, ŠÁLA, APOD)!
Také apelujeme, aby občané zákazy a nařízení plně respektovali, vyhýbali se na veřejnosti
kontaktům mezi sebou, aby nevytvářeli skupinky a ven vycházeli jen v opravdu
nezbytných případech, dodržovali pravidla hygieny, a aby senioři, občané a lidé s oslabenou
imunitou využívali bezplatné služby nabídnuté obcí, tj. zajištění nákupů a roušek!
Občané, kteří nemají minimálně dvě roušky, ať si další roušky vyzvednou na obecním úřadě.
Roušky jsou bavlněné, je nutné o ně dbát – vyvařovat, žehlit a dodržovat zásady správné péče o
roušku!

V Lipovci jsou zrušeny veškeré kulturní akce všech spolků.
______________________________________________

Nákupy NEJEN pro seniory v Lipovci – dodržování karantény
V rámci opatření spojených s pandemií koronaviru zavádí obec Lipovec pro seniory, občany s
oslabenou imunitou a nemocné BEZPLATNOU službu – nákup základních potravin a základní
drogerie a dovoz až ke dveřím.
Objednávky budou probíhat telefonicky (tel. číslo 725 915 643) každý den od 14.00 do 15.00 hodin.
Rozvoz proběhne vždy následující den po objednání od 10.00 do 11.30 hodin.
Při prvním nákupu bude vybrána záloha 500,- Kč, ze které budou postupně nákupy hrazeny.
U každého nákupu bude v tašce přiložena účtenka.
Nesmí docházet ke kontaktu mezi seniory a dovozcem nákupu!
Žádáme seniory, aby této služby využili, zdržovali se doma, omezili styk s ostatními osobami a
důsledně dodržovali karanténu vyhlášenou v České republice. Je třeba si uvědomit, že jde především
o Vaše zdraví.
Sdělujeme, že se v průmyslové prodejně STEMD prodává lihová dezinfekce, kterou je možno použít
na dezinfekci rukou bez oplachování a na dezinfekci povrchů.
______________________________________________
Pošta v Lipovci bude otevřena od 19.3.2020 do odvolání vždy od 8.00 do 13.00 hodin.
______________________________________________
Školní jídelna nabízí možnost odběru obědů pro cizí strávníky a důchodce. Cena oběda je 68 Kč pro
cizí strávníky a 58 Kč pro důchodce. V ceně je započítán i jednorázový obal. Zájemci se mohou
přihlásit na telefonním čísle 736 776 562.
Obědy se vyzvedávají se v době od 11.00 do 12.00 hodin.
______________________________________________
MUDr. Hana Zemanová, MUDr. Zdeňka Švendová a MUDr. Jarmila Bezděková v Ostrově budou
ošetřovat pouze akutní případy a to pouze po předchozí telefonické domluvě.
MUDr. Hana Zemanová tel. 516 445 136
MUDr. Zdeňka Švendová tel. 736 218 749
MUDr. Jarmila Bezděková tel. 516 444 327
MUDr. Hájková – ordinační dobu je třeba vždy ověřit buď na facebooku nebo na webových stránkách
www.hanahajkova.cz.
______________________________________________

