Vážení spoluobčané Újezda u Plánice,
na základě usnesení vlády je nařízen omezený provoz Obecního úřadu, omezení
osobního kontaktu s adresáty veřejné správy na zcela nevyhnutelné případy a
nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým
kontaktem. Tímto Vám to dáváme na vědomí (nicméně jsme na OÚ denně).
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN pro styk s veřejností:
Pondělí: 9-11 hod, Středa: 14-16 hod
V případě potřeby (například senioři při nákupu potravin, léků či dalších
potřeb), dodání roušek, desinfekce, dodání látek na šití roušek volejte:

Obecní úřad: 727 806 348
starosta:
606 945 602
místostarosta: 724 317 562
Nebo pište na email: ou@ujezd.jz.cz / www.ouujezd.cz
INFORMACE K ROUŠKÁM:
Stát nejprve slíbil dodat roušky pro všechny občany skrze obce s rozšířenou
působností, pak to bylo zrušeno, s tím, že je bude roznášet Česká pošta. Zatím se
tak nestalo, v každém případě půjde o jednorázové roušky. K tomuto dopisu Vám
přikládáme 2 roušky zdarma pro každého trvale žijícího občana. Jedná se
o bavlněné roušky, ty lze použít opakovaně. Před prvním použitím je
vydesinfikujte (přeperte nebo vyžehlete nebo převařte). Pokud budete chtít
roušek více, tak nás neváhejte kontaktovat.
INFORMACE K DESINFEKCI:
Pro potřeby našich občanů nám bylo dodáno od státu 1,5 litru desinfekce a 30
rukavic. Obec objednala další desinfekci od různých firem, ta ale není skladem
a objednávky se často ruší. Zatím máme k dispozici cca 15 litrů. Pokud mají
občané zájem, dostavte se na OÚ a bude vám do Vaší nádoby odlito cca 0,3 litru
(do spotřebování zásob). U Plzeňského kraje máme objednáno desítky litrů další
desinfekce, nevíme ale kdy přijde. U jiné firmy máme objednáno lahvičky
desinfekce Anti-Covid v 250ml baleních. Toto jedno balení dostane každý občan.
Desinfekce půjde do výroby 7. dubna, dodání by mohlo být 10. dubna.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
Nošení roušek vytváří falešný pocit bezpečí, ale nejdůležitější je pravidelně si
umývat ruce mýdlem a desinfikovat prostředky na bázi alkoholu. Pokud musíte
z domova, je dobré použít rukavice (jakékoliv lepší než žádné) a ochranu očí
(obyčejné brýle jsou lepší než nic), udržovat odstup od lidí.
V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA NEMOC COVID-19
Příznaky: dušnost, horečky, suchý kašel, bolesti hlavy a únava.
Kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
MUDr. Klouda - Plánice - tel. 376 394 216
Pohotovost Klatovské nemocnice (Po- Pá 15:30-07:00, So, Ne) - tel: 376 355 103
tel. 155 - výhradně v případě ohrožení života
tel: 1212 - nonstop informační linka
REKAPITULACE HLAVNÍCH PLATNÝCH NAŘÍZENÍ:
- zákaz volného pohybu osob na území ČR (s výjimkou nutných potřeb)
I nedbalostní šíření nakažlivé nemoci je trestným činem (odnětí svobody 6
měsíců až 3 roky), stejně tak i zvýšení nebezpečí rozšíření nemoci z nedbalosti
(odnětí svobody až na 1 rok) - viz § 153 Trestního zákoníku.
- povinnost nosit roušku
- nákupy potravin, drogerie pro osoby starší 65 let v době 8-10 hodin
Respektováním nastavených opatření je to nejlepší, co v této době můžeme
dělat. A to jak opatření legislativních, hygienických, ale i morálních. Znevažování
opatření může mít fatální dopad zejména na starší populaci.
DOBROVOLNICKÁ POMOC
Jak zřejmě víte, v Újezdě vznikla pobočka Dobrovolnického centra ADRA, kde se
připravují látky pro šití roušek. Ušilo se díky Újezdu cca 10 tisíc roušek, které se
zdarma rozváží do nemocnic a zařízení pro seniory v celém kraji. Pomoci můžete
například tak, že přinesete (nebo zavoláte) bavlněné látky, zejména lůžkoviny,
anebo se přidáte do teamu šiček, kterých je v regionu v současné době již kolem
padesáti. Do pomoci (šití a stříhání látek) se zapojilo v naší obci cca 15
dobrovolníků a dalších cca 20 lidí přineslo látky. VŠEM PROTO SRDEČNĚ
DĚKUJEME, a hlavně děkují zdravotní sestry, které jsou naší pomocí dojaté.
Denně se připravuje materiál pro zhruba 1000 roušek, a proto uvítáme další
bavlněný materiál.
Chraňme své zdraví i zdraví ostatních, tím nejlépe přispějeme k ozdravení celé
populace. Ale nepropadejme také panice, vždyť pozitivní mysl je půl zdraví.
S díky za lidskou soudržnost a s přáním pevného zdraví...
Obecní úřad v Újezdě u Plánice.
V Újezdě u Plánice dne 2.4.2020

