VÝZVA K REPEKTOVÁNÍ VŠECH DOPORUČENÍ A
NAŘÍZENÍ – COVID-19
V souvislosti s nebezpečím šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2
Prosíme, respektujte, důsledně :
- Všechna nařízení VLÁDY ČR a jednotlivých ministerstev, které zveřejňují
veřejnoprávní média a jsou zveřejněna na úřední desce obce Holasice
- A zejména KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE, pokud jste byli kontaktování
Obyvatelům starším 70-ti let doporučujeme NEVYCHÁZET po dobu trvání nouzového
stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem
zajištění neodkladné péče.
Chovejme se všichni jako potencionálně nakažení. Buďme empatičtí, ohleduplní a
taktní!

Ve veřejném prostoru se pohybujte jen v nejnutnějším případě se zahalenou
spodní částí obličeje!
-

-

Zakrývky se nedotýkejte neumytýma rukama!
Roušku jednorázovou je nutné po zvlhnutí vyhodit (cca 2 hod) (zabalit do
neprodyšného igelitového pytle, zavázat a poté vyhodit do černé popelnice na
komunální odpad)
Roušku vyrobenou lze užívat opakovaně po sterilizaci (vyvařit nebo napařit a
vyžehlit)
Šátky i textilní roušky perte v teplotě minimálně 60 °C

Respektujte opatření provozoven, které pro Vás zůstávají otevřeny na nákup
nejnutnějších potřeb.
Otevřeny jsou tyto obchody, některé mají upravený režim :
(aktuálně od 20.3.2020 změna – čas vymezený pro nákupy rizikové skupiny
s omezením veřejnosti je 7 – 9 hodin)
Minipo Holasice – po-pá 7 – 18 hod, so 7 – 14 hod
Potraviny u Sedláčků – nákup až do domu lze objednat telefonicky
TESCO RAJHRAD
Lékárna Rajhrad – nově polední pauza 12 – 13 hod
Česká pošta Rajhrad – po - pá do 16 hod
Chovatelské a rybářské potřeby Rozhraní – po-pá 8,30 – 16 hod, so 8,30 – 11 hod
Zdravotní středisko Rajhrad – nouzový režim ordinací
Vše o koronaviru : https://koronavirus.mzcr.co, celostátní tel. linka 1212
Koronavirus infolinka KHS JmK : + 420 773 768 994 (po-pá: 7 - 17 hod)
Státní zdravotní ústav : +420 724 810 106, +420 725 191 36
Pokud si nevíte rady, zavolejte nám : Obec Holasice 724 186 303, 547 229 362 (po-pá 8–16 h)
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