Informace o omezeních v obci Malé Svatoňovice v souvislosti
s aktuální situací ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV
na základě opatření Vlády ČR proti zamezení šíření nemoci koronaviru dochází k úpravě
úředních hodin Obecního úřadu Malé Svatoňovice. Úřad bude pro veřejnost otevřen pouze
v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. V případě neodkladných
záležitostí, které nelze projednat jinou než osobní formou, je nutné se domluvit telefonicky
předem s příslušným zaměstnancem obecního úřadu.
Úhradu veškerých poplatků a plateb provádějte přednostně bankovním převodem.
Na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje a nařízení Vlády ČR se nařizuje na
celém území Královéhradeckého kraje, potažmo celé České republiky, zákaz vstupu, pobytu a
pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky,
šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty). Žádáme Vás tímto o striktní dodržování
tohoto nařízení.
Do odvolání je uzavřena, pro nedostatek ochranných pomůcek, ordinace praktické lékařky Jany
Finger Rouskové. Taktéž je uzavřena ordinace zubní lékařky Ireny Millerové. V případě potíží či
potřeby vyřízení pracovní neschopnosti a zajištění léků se spojte s lékaři vždy nejprve telefonicky.

Upozorňujeme starší spoluobčany, že obec nabízí možnost zabezpečení nezbytných nákupů
potravin a léků za účelem zajištění základních životních potřeb pro ohroženou skupinu
seniorů, za kterou se považují lidé starší nad 70 let. V případě Vašeho zájmu o tuto službu
kontaktujte paní Jaroměřskou na telefonu 704 731 553 vždy mezi 8:00 až 15:00.
Dle nového nařízení vlády je pro osoby starší 65 let vyhrazena doba pro nakupování
v maloobchodních prodejnách potravin v době od 10:00 do 12:00.

Mateřská škola Malé Svatoňovice je od pondělí 23. března uzavřena až do odvolání. Veškeré
kulturní, sportovní a společenské akce jsou zrušeny.
Na základě nařízení vlády o zákazu volného pohybu osob Vás důrazně žádám o jeho důsledné
dodržování. Nařízení se týká všech, tzn. i dětí, které se v současné době často volně pohybují
a shlukují na ulicích a veřejném prostoru.
Buďme prosím ohleduplní k sobě i svému okolí.

