Informační list
obce Drážov
číslo 2/2020
Březen 2020
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní druhé vydání informačního listu. Hlavním
tématem je krizová situace z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR, který je vyhlášen od 12. března 2020
na dobu 30 dnů.
Obec Drážov zavedla následující opatření s účinností od 16.3.2020:
Konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve středu 18. března 2020
bylo dle pokynu MVČR zrušeno!
Od pondělí 16.3.2020 je pro veřejnost uzavřen Obecní úřad Drážov.
V provozu zůstává pouze evidence obyvatel.
Úřední hodiny budou v následujícím režimu:
pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.
Pokladna je veřejnosti uzavřena. Veškeré platby prosím provádějte
bezhotovostně převodním příkazem na účet číslo 680339349/0800.
Vyzýváme občany, aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu.
Osobní kontakt lze nahradit písemným, elektronickým či telefonickým
spojením.
Spojení na OÚ:
telefon: 724 182 248 e-mail: o.u.drazov@quick.cz DS: 7kcam8f
Sledujte webové stránky obce Drážov: www.obecdrazov.cz
Další důležité informace naleznete na stránkách: www.mzcr.cz,
www.vlada.cz, www.kraj-jihocesky.cz, www.khscb.cz, www.strakonice.eu
Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na čísle 800
100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.
Koronavirus pohotovostní linka: 736 514 386 v době od 7:00 do 19:00
hodin.
Jihočeský kraj zřídil bezplatnou linku seniorů - na čísle 800 203 210, která
začne fungovat od úterý 17. března 2020 v době od 8:00 do 17:00 hodin.
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Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 240 doporučuje osobám
starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá
obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné
zdravotní péče.
Z tohoto důvodu bude obec po dobu nouzového stavu pomáhat se
zajištěním nákupu potravin a léků pro zdravotně handicapované osoby a
osamělé seniory. Jedná se zejména o základní potraviny, hygienické
potřeby a léky. V případě dotazů a požadavků kontaktujte starostku obce
na tel. 724 182 248.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás v této nelehké situaci oslovit a požádat o dodržování
několika důležitých opatření, která zavádí prodejny potravin. Nosíte-li jako
zákazníci roušky, vyjadřujete tím ohleduplnost ke všem pracujícím
prodavačkám.
Jednota Volyně vydala doporuční, aby tu pro nás mohli být i v následujících
dnech a prosí o dodržování těchto pravidel:
- noste roušky, brýle a ochranné rukavice, pokud je máte k dispozici
- nekýchejte a nekašlete v prodejně
- u nebaleného zboží používejte rukavice a kleště
- omezte komunikaci s prodavačkami a ostatními zákazníky na minimum
- zdržujte se v prodejně jen nezbytně nutnou dobu
- u obslužného pultu a pokladny udržujte odstup od ostatních zákazníků
alespoň 2m
- upřednostňujte platbu platební kartou
- buďte na nás hodní a tolerantní
Doporučení Krizového štábu Jihočeského kraje z pondělí 16. března 2020.
Ve veřejném prostoru – dopravních prostředcích či obchodech, si
zakrývejte ústa i nos.
Využívejte lékařské služby co nejméně a konzultace s lékaři provádějte,
pokud možno, telefonicky či mailem.
K platebnímu styku používejte kreditní karty.
Vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací lidí.
Do autobusů veřejné dopravy nenastupujte předními dveřmi, hotovostní
platby jsou dočasně zrušeny.
Po každém pobytu venku si důkladně umyjte ruce.
Pravidelně otírejte dezinfekčními prostředky i předměty, kterých se často
dotýkáte – mobilní telefony, tablet, PC, klávesnici…
Pokuste si sami vyrobit ochranné prostředky. Například podle návodů z
internetu.
Alespoň dvakrát denně sledujte zpravodajství.
Vyjádření složek IZS JčK:
Pro informace o koronaviru volejte speciálně zřízenou linku 1212. Linky
Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje – 112, 150, 155 a
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158 jsou v současné době přetíženy, čímž se snižuje jejich schopnost řešit
jiné typy tísňových situací, než je hrozba koronavirové infekce.
Policie bude v rámci preventivních opatření a kontrol dbát na omezení
mezilidského kontaktu. Shromažďování osob je v současné době velmi
rizikové. Pokud policisté zjistí porušení nařízení vlády v souvislosti s
karanténou, tak podle § 43 zákona o Policii ČR přikážou konkrétním
osobám dodržování tohoto zákazu a osoby z místa vykážou.
Neuposlechnutí výzvy nebo pokynu policisty je přestupkem proti
veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.
Policisté v těchto dnech působí hlavně preventivně.
Na oficiálním youtubovém kanále HZS ČR postupně vznikají krátké
informační spoty zaměřené na praktická a psychologická doporučení.
Naleznete tam například návod, jak správně nosit masku nebo pár tipů, jak
psychicky zvládat úzkost.
Sledujte: https://www.youtube.com/user/HasiciCZ.
Všichni spoléháme na odpovědnost a disciplinovanost všech občanů v
těchto náročných dnech. Karanténní opatření budou fungovat, když
nebudeme hledat cesty, jak je obcházet. Chtěli bychom Vám moc
poděkovat za ohleduplnost a respektování výše uvedených doporučení i
proseb.
Děkuji za pochopení a věřím, že společnými silami tuto nelehkou situaci
zvládneme!

Za obec Drážov starostka
Jiřina Vávrová
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