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POŘÍČANSKÝ POSEL

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru
v České republice přinášíme souhrn důležitých
informací, které vycházejí z nařízení Vlády České
republiky a které se přímo dotknou i života
v Poříčanech.
Televize, rozhlas, tištěná a internetová média i sociální
sítě informují o koronaviru de facto non stop,
předpokládáme tedy, že každý má dostatek obecných
informací. Níže proto najdete především informace
a odkazy „praktického charakteru“.
Situaci sledujeme a o případných změnách vás budeme
informovat. Kdyby vás napadlo cokoli dalšího, s čím si
nebudete vědět rady a s čím bychom vám mohli být
nápomocni, volejte, zkusíme to vyřešit.
Děkujeme všem, že respektují všechna opatření
a chrání tím sebe, své blízké i své okolí.
Hanka Teršová
P.S.: Březnového Posla pro vás připravujeme, ve
schránkách byste ho měli mít v průběhu příští týdne.

speciál

Nabídka zajištění nákupů a vyzvednutí léků
pro osoby v karanténě a seniory

Obec Poříčany nabízí možnost
zajištění nákupu základních
potravin, domácích potřeb a léků.
Pomoc rádi poskytneme lidem,
kteří nemají možnost zajistit si
nákupy sami, a jsou buď umístěni v karanténě, mají
zdravotní omezení nebo patří do věkové skupiny 70 +.
V případě nákupu léků na recept je třeba dohodnout se
s ošetřujícím lékařem, aby byl e-recept zaslán na tel. č.
uvedené níže.
Nákupy budou probíhat v pondělí, středu a pátek, vaši
objednávku (seznam) je třeba zavolat předcházející
den, nejpozději do 11. hod. (pro pondělní nákup prosím
volejte v pátek)!
Telefonní číslo pro zájemce o tuto službu je
775 763 801. Nákup bude dovezen do domu oproti
platbě v hotovosti nebo jinou cestou, dle domluvy.

Usnesení Vlády ČR o omezení volného
pohybu osob
- Obecní úřad bude od pondělí 16. 3. 2020, podle
nařízení vlády, fungovat v omezeném provozu.
Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 – 11.00,
a to pro vyřízení nezbytných záležitostí, které nelze
vyřešit emailem/telefonicky. Aktuální informace
budeme uveřejňovat na webu obce, případně volejte
775 763 801. Moc se omlouváme, ale až do odvolání
rovněž nebudeme z preventivních důvodu chodit
gratulovat jubilantům. Děkujeme za pochopení.
- Základní a mateřská škola Poříčany je až do
odvolání z nařízení MŠMT uzavřena. Aktuální
informace sledujte na webu školy www.zsporicany.cz.
- Provoz poříčanské pošty zůstává beze změn, avšak
z hygienických důvodu si s sebou noste vlastní tužku!
- Omezen je rovněž provoz dalších úřadů a institucí
(Městský úřad Český Brod, Finanční úřad, VaK
Nymburk) – aktuální informace najdete na příslušných
webových stránkách.
- Svoz odpadů prozatím probíhá dle avizovaného
harmonogramu, o případných změnách Vás budeme
informovat.
- MUDr. Sýkora informuje, že ve středu 18. 3.
nebude přítomen v ordinaci v Poříčanech, v případě
potřeby bude dostupný telefonicky (777 295 734).
- Z důvodu dočasného přerušení školní výuky došlo
ke změně jízdních řádů autobusových linek
(v Poříčanech l. 426 a 429) – aktuálně platí prázdninové
jízdní řády.

Od 16. března 0.00 hodin platí v celé České republice
omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště je
možné jen v přesně speciﬁkovaných případech,
například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání,
nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na
nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro
zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení
neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu.
Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky
policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků,
ale také třeba individuální vycházky do parků či do
přírody.
Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na
veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu
a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby
v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili
práci z domova, aby maximálně vyhověli případným
žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili
výkon prací, které nejsou významné pro zachování
činnosti zaměstnavatele.
Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na
dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry.
Vláda také doporučuje co nejvíce používat
bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na
hygienická opatření.
zdroj: h ps://www.vlada.cz/cz/media‐centrum/aktualne/vlada‐kvuli‐
sireni‐epidemie‐koronaviru‐omezila‐volny‐pohyb‐osob‐na‐nezbytne‐
minimum‐‐180350/

MŮŽE SE HODIT
Aktuální informace ke koronaviru, včetně důležitých
kontaktů najdete na stránkách jednotlivých
ministerstev, např. :
 https://koronavirus.mzcr.cz/
 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovybalicek-37844
(informace k daňovým opatřením v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu)
 https://www.cssz.cz/
(informace pro rodiče k ošetřovnému, OSVČ, aj.)
 www.mpo.cz , www.businessinfo.cz
(informace pro podnikatele, kontaktní linky, úvěrový
program COVID-19, aj.)
 Spuštěna byla i nová informační linka v souvislosti
s koronavirem: 1212

Tříděný odpad
Informace ke svozu tříděného odpadu a bioodpadu:
Odvoz tříděných odpadů z domácností bude zahájen
v dubnu dle harmonogramu, který bude zveřejněn
v březnovém čísle Posla.
Rozvoz nádob (bio/plast/papír - 120/240 l) probíhá dle
přihlášených anket. Pokud jste si o nádoby ještě
nenapsali, ale máte o ně zájem, pošlete email na
urad@obec-poricany.cz.
Pytlový svoz bude probíhat, jak bylo avizováno, tj. ob
týden, kdy nebude svoz biopopelnic. Pytle však slouží
spíše na nastříhané větvičky, stonky, apod., které je
možné také svázat do otýpek. Neukládejte do pytlů
posečenou trávu, ovoce, zeleninu, zeminu aj. Po dobu
omezeného provozu obecního úřadu si prosím
nechoďte kupovat pytle!

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN INFORMUJE
V Oblastní nemocnici Kolín, ul. Žižkova 146 je od dnešního dne 14. 3.2020 vyčleněn izolační prostor (buňka
s příslušenstvím), která je umístěna za budovou interního oddělení, vpravo od centrální recepce a je zřetelně
označena COVID-19. V případě potřeby slouží pro zdravotnické ošetření pacientům s podezřením na
onemocnění Covid-19 koronavirus. Cílem je zajistit vyšetření potřebného a současně zachovat maximální
bezpečnost pro zdravotnický personál. Podrobnosti na webu nemocnice.
https://www.nemocnicekolin.cz/pokyny-pro-pacienty-s-podezrenim-na-covid-19-koronavirus/d-2164
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