OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
Vážení občané,
je to 8 dní, kdy byl vyhlášen v České republice nouzový stav v důsledku COVID 19.
V průběhu těchto dní se situace stále vyvíjí a mění. Vláda vydává stále nová opatření,
o kterých jste informováni v médiích a která průběžně uveřejňuji na úřední desce,
webových stránkách a pokud je to nutné, pak i v letácích.
Nejdůležitější informace pro současný život nás občanů jsou:
- zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Výjimky týkající se pohybu mimo bydliště:
a) cesta do práce
b) nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
c) cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb (např. dobrovolnictví, sousedská
výpomoc),
d) cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
e) pobyt v přírodě nebo parcích VŠE S ROUŠKOU NA ÚSTECH A NOSU
- maloobchodní prodejny potravin jsou v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod. určeny
výhradně pro nákup osob starších 65 let věku. Ve Lhotě tedy od 10:00 do 11:30 hod.
dle prodejní doby. Na základě dohody s vedoucí provozovny pak bude v SOBOTU
platit prodejní doba pro seniory nad 65 let od 9:00 do 10:00 hod. Chleba bude
k dispozici dle objednávek jako doposud a rohlíky bude vhodné objednat si v průběhu
týdne. Budou pro naše seniory nabaleny a odloženy.
BERME OHLED NA SVÉ SPOLUOBČANY-SENIORY
- Městský úřad Lipník nad Bečvou - úřední hodiny pro veřejnost jsou až do odvolání
stanoveny pouze v pondělí a ve středu od 12,30 do 15,30hod.
V úředních hodinách budou na všech pracovištích prováděny pro občany pouze
nezbytné úkony, které nesnesou odklad!
Dále lze volat v pracovní dobu MěÚ na telefonní číslo 581 722 111 nebo 581 722 112
nebo lze komunikovat s konkrétními zaměstnanci telefonicky nebo e-mailem
v průběhu dne.
- v naší obci je stále možné objednat si ZDARMA ušití roušek ze 100% bavlny
nejvyšší gramáže a to přes SMS, WhatsApp na tel. čísle 606 710 630 nebo
Messenger Kateřina Řiháková. Je potřeba uvést své jméno a příjmení, číslo popisné
a počet kusů. Roušky Vám budou dodány do schránky.

Pokud je někdo ochoten se do šití roušek zapojit, vítáme každou pomoc, materiál
dodáme.
- pro všechny, kteří nosí látkové roušky zde uvádíme návod na jejich udržování:
1.
Roušku sundejte odzadu, nedotýkejte se přední části
2.
Vložte do hrnce s pokličkou, nejlépe venku
3.
Důkladně si umyjte ruce.
4.
Uvařte vodu v konvici a nalijte ji vroucí na roušky
5.
Chvíli povařte, můžete přidat třeba pár kapek éterického oleje nebo citronu
apod.
6.
Nechejte roušky ve vodě vychladnout
7.
Pověste na sušení
8.
Celou roušku pečlivě přežehlete z obou stran.
9.
Ukládejte přežehlené roušky např. do čisté plastové krabičky s víčkem.
10.
Vždy si umyjte ruce, než budete čistou roušku brát z krabičky a nasazovat
TIP: Dovnitř roušky si v rizikovějším prostředí lze vložit papírový kapesníček,
který se pak vyhodí. Může být nastříkaný éterickým olejem, dezinfekcí nebo lihem.
Zlepší se filtrační schopnost roušky.
- dále upozorňujeme občany na změnu pracovní doby České pošty:

do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se
upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v
16 hodin,

od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček.
Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny,

od 10 do 12 hodin budou pobočky zpřístupněné pouze občanům nad 65 let,

žádáme veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze
v
nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci,
které nutně v současné době potřebuje.
- V případě, že se dostanete do jakéhokoliv problému a budete potřebovat pomoc,
neváhejte nás kontaktovat telefonicky (734764716, 581797326), případně emailem
starosta@lhotaulipníka.cz. Ať to bude v případě zdravotních problémů, nákupu
potravin či léků, vyřízení neodkladných záležitostí na úřadech apod. nebo jen
budete-li mít na nás dotaz.
Dle informace Olomouckého kraje k 18.3.2020 není na území ORP Lipník nad
Bečvou potvrzený výskyt koronaviru. Kraj eviduje 51 nakažených občanů
Hodně zdaru do dalších dnů a vydržme!!

Jana Skopalová-starosta

