Hlášení místního rozhlasu ze dne 20. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.
Změna od 20. 3. 2020 – VSTUP DO OBCHODŮ V ČASE 7:00 – 9:00 HOD POUZE PRO
SENIORY 65+
S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-19,
jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARSCoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. – až 9:00 hod., a to s
výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo
osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců
provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
ROUŠKY PRO KOMÁROV
Během dnešního dne byly rozdány bavlněné roušky pro zbývající obyvatele. Celkem se mezi vás
dostalo 198 roušek. V případě, že budete potřebovat další roušky, budou pro občany naší obce
k dispozici v prodejně potravin v Komárově nebo k vyzvednutí na obecním úřadě po tel. domluvě.
Tyto roušky budou vždy v omezeném množství k odběru a průběžně doplňovány. Tímto ještě
jednou děkuji dobrovolníkům z Komárova, kteří se této iniciativy ujali a moc si vážím jejich
spolupráce.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ BAVLNĚNÝCH ROUŠEK – sterilizace a žehlení je základ!
Bavlněnou roušku je nutné po každém použití (tzn. alespoň 1x za den) vyprat při teplotě
nejméně 60 °C po dobu 30 minut (v případě praní v pračce perte tyto roušky odděleně).
Roušku můžete také po dobu 5 minut sterilizovat ve vařící vodě, poté ji nechat volně
uschnout a na závěr přežehlit!

Před tím, než si roušku nasadíte, si umyjte ruce mýdlem a vodou nebo použijete
alespoň dezinfekční gel. Ústní rouškou si přitom zahalte nos a ústa. Po jejím
nasazení se ujistěte, že mezi rouškou a vaším obličejem nejsou žádné mezery.
Během užívání na vnější stranu roušky nesahejte svýma rukama. V případě, že bude vnitřní část
vaší roušky při nošení vlhká, okamžitě ji vyměňte za novou. Ústní roušku byste přitom měli
pravidelně měnit, zvlášť když se pohybujete ve více frekventovaných místech.
Ing. Lucie Konupková v. r., starostka obce

