MIMOŘÁDNÝ
BÍLICHOVSKÝ OBČASNÍK
Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci týkající se epidemie koronaviru, vydáváme
mimořádné číslo Občasníku. Cílem je shrnout důležité informace stávajících
opatření i informovat o důležitých kontaktech.
Přejeme všem pevné zdraví.
OÚ Bílichov

SOUHRN OPATŘENÍ K 20. 3. 2020


VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin
dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

S účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech
místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.


VÝŇATEK Z USNESENÍ VLÁDY ČR č. 96. - 99. O PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
II. Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. (98. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY ze dne 16. března 2020).
OÚ Bílichov: V případě potřeby, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam)
nebo kontaktujte p. Hofnerovou na telefonním čísle 725 935 178.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K NÁKUPU OSOB STARŠÍCH
65 LET

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob
starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu
ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném

poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru. POZOR: netýká se nově lékáren!

OÚ BÍLICHOV - ÚŘEDNÍ HODINY - KONTAKTY
Vzhledem k usnesení vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob na území ČR rušíme do
odvolání úřední hodiny Obecního úřadu Bílichov a otevírací dobu knihovny. V nezbytných
případech, prosím, využijte mailovou komunikaci (obec.bilichov@seznam) nebo následující
telefonní čísla:
Ing. Bohuslav Ježek, starosta - 724 188 894
Ing. Ladislav Šána, místostarosta - 775 608 721
Klára Hofnerová, sekretariát - 725 935 178

OSTATNÍ INFORMACE


Pro ty z vás, kteří nemají možnost opatřit si svoji roušku, jsou v omezeném množství na OÚ
k dispozici bavlněné roušky. V případě potřeby, prosím, kontaktujte p. Matičkovou na
telefonním čísle 601 015 133.



V pondělí 23. března spustí Česká televize novou stanici ČT3, okruh věnovaný seniorům.
Důvodem je především snaha televize pomoci nejohroženější skupině - starším lidem, kteří
jsou v období epidemie koronaviru nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním
klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům. Vysílat bude denně od 9 do
17:25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o výběr ze zlatého televizního fondu,
tematické magazíny i základní informační servis.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ LINKY:

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212
Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112


KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC:

Krizová linka pro seniory 800 200 007
Linka na pomoc seniorům 840 111 122
Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798

Apelujeme na spoluobčany, aby akceptovali v co největší možné míře
aktuální usnesení a nařízení vlády České republiky.
Veškeré informace týkající se mimořádných opatření v souvislosti s epidemií
viru SARS-CoV-2 publikujeme na webových stránkách obce a na úřední
desce.

