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OTEVŘENÍ PRODEJNY PANÍ KONVIČKOVÉ
Oznámení všem občanům!
Prodejna paní Konvičkové bude otevřena dnes 16.3.2020 do 16.00 hod. Od zítřka, tedy
od 17.3.2020 bude prodejna otevřena pouze od 8.00 hod. do 13.00 hod. až do odvolání. Není důvod k panice a k nakupování zboží ve velkém. Potraviny budou zajištěny.
Do prodejny prosím vstupujte jednotlivě, maximálně 2 osoby. Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby se mohou senioři obrátit na zaměstnance obce k zajištění nákupu
u paní Konvičkové. Zaměstnanci seniorům nakoupí a donesou nákup přímo do bytu.
ORDINAČNÍ HODINY MUDR. ZOUHAROVÉ V OSOBLAZE
Informace k provozu ordinace praktické lékařky MUDr. Hany Zouharové v Osoblaze:
Od 16. 3. 2020 budou ošetřeni pouze akutně nemocní !!! - po telefonické domluvě !!! - na tel. čísle 554
642 079. Čekárna bude uzavřena. Recepty na dlouhodobě užívané léky budou zasílány elektronicky.

OPATŘENÍ V OBCI ...

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

Opatření starosty obce v rámci doporučení a opatření přijatých Vládou České republiky v návaznosti na vyhlášení omezení pohybu osob na území České republiky:
Obecní úřad je do odvolání pro veřejnost UZAVŘEN! V případě neodkladné potřeby vyřízení
úředních záležitostí volejte starostce obce na tel.: + 420 724 180 701 nebo pište na email starosta@slezskepavlovice.cz nebo přes messenger. Platby poplatků a nájemného provádějte,
prosíme, jen na bankovní účet obce č.ú. 1855304389/0800. Jako variabilní symbol u platby nájmu uvádějte číslo popisné a číslo bytu (např. 91001 v případě domu č. p. 91 a bytu
č. 1), v případě platby dalších poplatků uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo. VŠE
LZE VŠAK ODLOŽIT A ZAPLATIT AŽ POTÉ CO BUDE UKONČENA KARANTÉNA.
Knihovna obce je UZAVŘENA až do odvolání.
Klub Děti z Džungle UZAVŘEN až do odvolání.
Pracovní a dluhové poradenství UZAVŘENO. Pracovní poradce kontaktujte telefonicky nebo
emailem (sulkova@osoblazskycech.cz, bezdedova@osoblazskycech.cz, alena.pospisilova@
althaia.cz)
Prosíme občany, aby v žádném případě nepropadali panice, sledovali sdělovací prostředky a webové stránky příslušných ústředních orgánu České republiky.
DOVOZ OBĚDŮ PRO SENIORY
Dovoz obědů pro seniory z Nostalgie pokračuje bez přerušení. Obec Slezské Pavlovice stále zajišťuje svoz obědů jako tomu bylo doposud.

OPATŘENÍ VLÁDY ...
CO VLÁDA ZAKÁZALA A CO POVOLILA
Omezení volného pohybu osob:
- platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
- nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro
základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
- zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se
ani pobytu v přírodě nebo parcích
- Zakázána není účast na pohřbu
- Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
- Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost
každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony
Co se nadále smí:
- Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
Co smí zůstat otevřené:
- Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
- Odtahové služby
- Prodejny náhradních dílů
- Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
- Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
- Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
- Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
- Prodejny zdravotnických potřeb
- Prodejny pokladních jízdenek
- Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
- Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
- MHD
- Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

Zakazuje se:

OPATŘENÍ VLÁDY ...

- Prodej ubytovacích služeb
- Provoz prodejen elektro
- Autoškoly
- Sdílené taxislužby
- Samoobslužné prádelny a čistírny
- Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
- Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY

RADY A DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny.
1.
Zůstaňte doma
2.
Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
3.
Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
4.
Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
5.
Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
6.
Myjte si ruce
7.
Vyhněte se sdílení domácích potřeb.
8.
Nezvěte si domů návštěvy
9.
Domácí zvířata - myjte si ruce před a po kontaktu s nimi
10. Prádlo - pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsleky
vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro
danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C.
11. Odpad - veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen
v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete
Veškeré další důležité informace najdete na webových stránkách:
www. koronavirus.mzcr.cz

INFORMACE Z OBCE

POSTUP PŘI LIKVIDACI ROSTLINNÝCH OLEJŮ
A TUKŮ

Dle novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů vzniká obci od 1.1.2020 povinnost zajisti občanům popelnici či konterjner určený výhradně k
likvidaci jedlých olejů a tuků z domácností. Proto jsme
navázali spolupráci s firmou Trafin Oil, který naší obci
zajistí pravidelný svoz a likvidaci použitých olejů a tuků.
Poplenice, která je určená pro likvidaci rostlinných olejů a tuků je k dispozici v prostoráh KD u sběrného dvoru.

