BRANIŠOVSKÉ NOVINKY

Vážení občané,
pro možnost okamžité komunikace a předání informací
od Obecního úřadu směrem k vám je v tuto chvíli nezbytné,
abyste se zaregistrovali na Obecním úřadě Branišov k odběru
aktuálních zpráv pomocí SMS, případně e-mailu.
SMS zpráva je nejrychlejší a v této době nejbezpečnější
způsob komunikace mezi občany a Obcí, proto registraci ve
vlastním zájmu neodkládejte!
Zaregistrovat se můžete těmito způsoby:
- na stránkách Obce https://branisov.cz/obecni-urad/registrace-odberunovinek/
- zasláním e-mailu s žádostí o registraci na ou@branisov.cz
- zasláním SMS paní starostce na tel. 602 491 512

Každou sobotu od 9,00 do 9,45 bude přistavena na
návsi pojízdná prodejna od společnosti Fine Food
Academy.
Sortiment: čerstvé pečivo, čerstvé maso, uzeniny,
základní potraviny, základní hygienické potřeby.
Služba je pro občany další možností získání potravin bez nutnosti návštěvy
obchodů. Prosím, respektujte však hygienická opatření, přistupujte s pokrývkou
úst a nosu a kolem prodejny se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.

V případě potřeby je pro naše občany zajištěna psychologická
podpora (pro zajištění kontakt na paní starostku 602 491 512),
dále je možné využít novou linku psychosociální pomoci města
České Budějovice a Českého červeného kříže.
Provoz nové linky psychosociální pomoci: PO – PÁ 9,00 – 12,00, telefonní
číslo: 702 011 237

JAK SE CHOVAT, KDE SE PORADIT, CO DĚLAT V KARANTÉNĚ:
1. Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:
→ Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem.
→ Noste roušky.

→ Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte.

→ Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry).
→ Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi.

→ Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.

→ Sledujte aktuální informace na ověřených webech.

→ Řiďte se doporučením příslušných úřadů a Vlády ČR.
2. S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění, ať už jste občan či
zdravotník, je vám k dispozici celostátní bezplatná infolinka 1212, dále pak infolinky Státního
zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťoven. Podívejte se na důležité kontakty v souvislosti
s koronavirem.
Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době
mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku přetížené. Zároveň je možné
informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického
lékaře, který je pro tyto případy instruován. Linku 112 či 155 prosím kontaktujte až v případě,
pokud budete mít vážné zdravotní komplikace.
3. Co mám přesně dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19!
Každý případ infekce způsobené novým koronavirem musí být charakteristický
epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také
klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.
V případě, že budete mít obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba,
abyste telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu,
popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším
postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech. Sledujte důležité kontakty v souvislosti
s koronavirem.
4. Co mám dělat, pokud je mi NAŘÍZENA KARANTÉNA?
Je nutné být doma, v klidu. Zůstat v domácím prostředí, nevycházet a dodržovat režim, který je
dán hygieniky. Je třeba se primárně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi. V případě zhoršení
zdravotního stavu kontaktovat hygienické stanice a linku 112. Za porušení karantény hrozí pokuta
až 3 miliony Kč.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-odpovedi/
___________________________________________________________________________
Postup, jak nakládat s použitými rouškami a dalším infikovaným materiálem v domácnostech:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch
pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat
vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví
pracovníků svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

