Vážení spoluobčané,
od čtvrtku 22. 10. 2020 se s v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací opět zpřísňují
koronavirová opatření. Byla vydána celá řada zákazů a omezení. Všechna tato opatření jsou zatím
naplánována do začátku listopadu, kdy končí nouzový stav. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie,
mohou být však prodloužena.
Přinášíme vám přehled opatření, která se bezprostředně vztahují k životu v naší obci:
Návštěva obecního úřadu
Úřední hodiny jsou omezeny takto:
Pondělí, středa - od 8 do 10 hodin a od 13 do 16 hodin
Upřednostňujeme písemný, elektronický nebo telefonický kontakt:
Podatelna: 558 692 272, obec@vysnilhoty.cz
Místostarostka: 602 565 116, mistostarostka@vysnilhoty.cz
Návštěva lékaře
V ordinacích praktických lékařů (MUDr. L. Carbolová, MUDr. M. Crha) i v ordinaci dětské lékařky
MUDr. M. Mácové je návštěva možná jen po telefonické domluvě.
MUDr. L. Carbolová 597 457 478, 776 202 709
MUDr. M. Crha 558 691 066
MUDr. M. Mácová 733 685 195
Rovněž na veškerá vyšetření u odborných lékařů je nutná telefonická domluva. I předem již déle
objednaná vyšetření raději znovu telefonicky ověřte.
Potraviny Vyšní Lhoty
Otevírací doba potravin je i nadále:
Pondělí – pátek od 5.30 do 18.00 hodin
Sobota – neděle od 7.00 do 17.00 hodin
Pojízdná prodejna pekárny Pino
Provoz pojízdné pekárny Pino je zachován každé úterý a čtvrtek na obvyklých místech, v časech, na
které jste byli zvyklí.
Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora je nezměněn.
Knihovna
Je pro osobní návštěvu zcela uzavřena.
Svatby, pohřby – mohou se konat v max. počtu 10 osob
Pobyt na veřejnosti
Na veřejně přístupných místech mohou občané pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů
domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí. Výjimku mají
děti v mateřské školce na procházce.
Je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.
Karanténa
Pokud se dostanete vy nebo někdo z vašeho okolí do karantény a nebudete mít možnost zajistit si
nákupy či jiné základní potřeby, kontaktujte obecní úřad. Rádi vám pomůžeme.
Víme, že opatření je hodně, a navíc se některé pokyny neustále mění. I přesto bychom vás všechny
chtěli požádat o dodržování těchto opatření. V této chvíli je to jediný způsob, jak omezit šíření nemoci.
Myslete na své zdraví, zdraví svých nejbližších i ostatních spoluobčanů. Musíme všichni tuto nelehkou
dobu zvládnout a věřit, že bude líp.
Přejeme vám všem pevné zdraví a zdravou mysl. Obecní úřad Vyšní Lhoty

