BRANIŠOVSKÉ NOVINKY

Vážení spoluobčané,
zasíláme vám mimořádné vydání místního Zpravodaje, zaměřené výhradně na
informace týkající se momentální karantény k zabránění šíření koronaviru SARS
CoV-2.
Prosíme vás především o zodpovědné chování. Choroba je zákeřná způsobem
šíření, kdy můžete být přenašečem, aniž byste měli zjevné příznaky. Nákaza je
nebezpečná především pro starší a oslabené osoby (např. s chronickým
onemocněním), těmto osobám se doporučuje neopouštět v současné době
své domovy vůbec.
Pro případ potřeby funguje nová infolinka 1212, která vám může poskytnout
více informací. Linku 112 a 155 prosím využívejte pouze v ohrožení života.
Věříme, že společným zodpovědným přístupem se brzy vrátíme do běžného
životního rytmu.
Rada obce Branišov

Omezení provozu Obecního úřadu Branišov
od 16. 3. 2020 do odvolání
Vážení spoluobčané,
z důvodu omezení shromažďování osob na jednom místě a zabránění
možného šíření koronaviru je do odvolání omezen provoz Obecního
úřadu, a to s výjimkou:
- předchozí dohody se starostkou či místostarostou, tel. 602 497 512.
- jednání Zastupitelstva obce, budou řešeny jen neodkladné záležitosti.
Poplatky za komunální odpad prosím hraďte bezhotovostním převodem na
účet obecního úřadu č. ú. 110545212/0300, jako VS uveďte číslo popisné a
do poznámky prosím specifikujte, jaký poplatek hradíte.
V případě nemožnosti platit bezhotovostně, je možné zaplatit poplatek
s odkladem po obnovení provozu OÚ.
V průběhu dubna bude respektována absence známek na popelnici.
Ing. Petra Voborská
starostka

_______________________________________________________
Zákaz volného pohybu osob platí na území celého Česka
od pondělí 16. března 0.00 do úterý 24. března 06.00.
Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na
naprosto nezbytné minimum.
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.
Otevřené zůstávají:
• Opravny aut, kde bude v provozovně méně než 30 lidí.
• Odtahové služby.
• Prodejny náhradních dílů.
• Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku.
• Prodejny zahrádkářských potřeb, stavebniny a hobby markety, ale jen pro
živnostníky, jako jsou instalatéři či truhláři, kteří zboží potřebují pro svou živnost.
Veřejnost v těchto obchodech nakupovat nemůže.
• Pokladny určené k prodeji jízdenek.
• Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
• Pohřební služby.

Pomoc v době nouzového stavu
Žádáme občany, aby se v době nouzového stavu postarali především o svou
rodinu a zajistili pomoc hlavně osobám z rizikových skupin, tedy především
seniorům a osobám nemocným, aby nebyli nuceni vycházet ze svých domovů.
V případě potřeby obec zajistí pomoc s dovozem potravin a psychologickou
podporu.
Pro zajištění podpory kontaktujte starostku obce na telefonu 602 491 512.

