Hlášení místního rozhlasu ze dne 17. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o tom, že vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let
nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy
zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V souvislosti s tímto
doporučením vláda nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám (tj. osobám starším 70 let)
pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
Tímto vyzývám občany, kterých se to týká, aby využili SLUŽEB PRO SENIORY, kterou
zajišťuje naše obec prostřednictvím krizového štábu. Objednání a donášku nákupu do místa
bydliště lze učinit telefonicky na telefonním čísle: 724 196 789.
Distribuce látkových roušek
Naše obec bude všem obyvatelům Komárova distribuovat látkové roušky. Jednáme společně
s okolními obcemi o ušití roušek ve Šternberku. Roušky budou ze 100% bavlny, 2x přeložené,
se šňůrkami, pratelné v pračce na 60 °C a opakovaně použitelné. Dneska jsme obdrželi
prvních 20 roušek, které předáme nejstarším občanům. Prosím, buďte trpěliví, dostane se na
všechny. Máme objednávky i na dětské roušky.
Tyto roušky sice příliš neochrání nositele od nákazy, ale velmi pomohou zpomalit šíření
kapénkové nákazy do okolí. Proto prosíme všechny, co vychází v této situaci na veřejnost, do
obchodů, lékárny a jinam bez zakrytého nosu a úst, aby využívali roušek, šálů, šátků k zakrytí
úst a nosu. Nechoďte mezi lidi bez těchto osobních ochranných prostředků. Podobné chování
je minimálně neodpovědné.
Výzva občanům
Tímto bych chtěla vyzvat občany, kteří mají doma přebytečné látky, tj. látku ze 100% bavlny
a jsou ochotni ji poskytnout pro výrobu roušek pro naše občany, aby je donesli na obecní úřad
nebo do prodejny potravin. Máme v obci šikovnou švadlenku, která v rámci svých časových
možností roušky ušije. Pokud je v obci takových lidí více, tak se neváhejte přihlásit na tel.
čísle starostky obce. O distribuci roušek vás budeme informovat.
Informace – prodejna potravin
Prodejna potravin v Komárově bude otevřena bez omezení. V pondělí – pátek od 7:30 – 11:30
hod a 14:00 – 16:00 hodin. O víkendu: sobota 7:30 – 10:00 hod a v neděli 9:00 – 10:00 hodin.
Do obchodu mohou vstupovat pouze lidé s ochrannou pomůckou, a to se zakrytými ústy a
nosem a také udržovat dostatečný odstup mezi jednotlivými osobami alespoň 2 metry.

