STAV NOUZE
CO JE DOBRÉ VĚDĚT
V ČR je vyhlášen z nouzový stav, který má pomoci
zabránit šíření nemoci COVID-19 Vláda přijala
mnohá opatření, o nichž se dozvídáte z médií. Zde
přinášíme přehled informací, doporučení a
kontaktů důležitých pro naše město.
Děkujeme, že se jimi řídíte, věříme, že společně to
zvládneme lépe!
starosta a krizový štáb města

CO SE DĚJE? Zemí se šíří virová nákaza, která zasáhla i naše město.
Aby se virus nešířil tak rychle, přijala vláda mnohá nařízení, která mají jeho cestu zpomalit. Tato
nařízení musíme co nejlépe dodržovat, abychom ochránili sebe i naše blízké. Všechny městské
instituce jsou uzavřeny, nebo je jejich provoz omezen, je vydán zákaz vycházení osob na
nejnutnější účely, zrušily se veřejné akce. Nechceme strašit, nakonec to zvládneme, ale situace je
vážná a je třeba se dle toho chovat. Virus není vidět a šíří se rychle. Mladí lidé možná ani
nezaznamenají, že nemocí prošli, ale pro starší a oslabené může být onemocnění nebezpečné.
Jedině společným úsilím nás všech dokážeme nepříjemný vývoj ve městě co nejvíce zmenšit.
Nyní je nutné táhnout za jeden provaz. Děkujeme, že si to uvědomujete a stavíte se k situaci
čelem!

JAK POMOCI? DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA!


NEVYCHÁZEJTE zbytečně. Je vydáno omezení volného pohybu osob, které vám umožňuje
chodit do práce, na procházky, na nákupy a za vyřízením důležitých věcí. Je ale nařízeno
proto, abychom se nescházeli zbytečně a nešířili virus. Vydržte to chvíli bez svých blízkých!



NOSTE ROUŠKY látkové, jednorázové i provizorní, stačí šála. Neochrání vás před virem
(i když trochu pomohou), ale v případě, že máte nemoc vy, což se nemusí projevit, máte jistotu,
že neohrožujete okolí. Nevycházejte bez nich, používejte je při nákupech, chraňte ostatní. Nosit
roušku je ohleduplnost. Platí heslo: MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE!
Jednorázové roušky bezpečně likvidujte, roušky bavlněné vyvařujte či jinak sterilizujte.




OMEZTE KONTAKT při setkání s blízkými, nepodávejte si ruku, stačí poklona, nedotýkejte se.
MYJTE SE, zvýšená hygiena je na místě. Myjte si ruce dlouze a ze všech stran, omyjte si
telefon, používejte desinfekční přípravky. Použité látkové roušky vyvářejte, jednorázové zničte.



DODRŽUJTE KARANTÉNU. Pečlivým dodržováním karanténních opatření prokážete
největší službu celému městu. Nestyďte se za to, že jste v karanténě, oznamte to blízkým, rádi
vám pomohou. Stát se to může každému, pokud ale bude lehkovážný, stane se nám to všem.



STAREJTE SE o okolí. Jsou vaši sousedé v pořádku? Nepotřebují pomoc? Donést oběd?
Nakoupit? Mají léky? A co vaši rodiče? Starší známí? Starejte se, ale s rozvahou, abyste jim
neuškodili. Volejte jim, a pokud sami nemůžete, žádejte o pomoc město, jsme připraveni.



BUĎTE V OBRAZE a snažte se vědět, co se ve městě děje. Poslouchejte hlášení,
zaregistrujte si informační sms, sledujte web a sociální sítě města. Informujte své známé.

DĚKUJEME A DRŽME SI PALCE!
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ VOLEJTE 606 668 801 či 778 405 942

STAV NOUZE
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Hlavním naším společným cílem je nyní dobře
komunikovat a účinně řídit vzájemnou pomoc
a péči. Níže jsou kontakty na městské
organizace a koordinátory různých skupin.
Situace se každým dnem mění, snažíme se vše
řešit, jak nejlépe umíme. S vaší pomocí to ale
půjde lépe. Děkujeme!
starosta a krizový štáb města

KRIZOVÝ ŠTÁB Řídí město v celém nouzovém období, řeší celkovou
koordinaci dění ve městě, v čele stojí starosta Radim Wolák. Volejte
kdykoli v jakékoli záležitosti, s níž si nevíte rady. Obyvatelé Bučiny se
mohou obracet na Pavla Holého, Ješínští na Zdeňka Vojtěchovského.

INFO Z MĚSTA Přihlaste se k odběru aktuálních SMS z dění ve městě.
Buď na webu města v sekci Haló Velvary, nebo zavolejte paní Veronice
Lipavské, ona vám službu zřídí. Sledujete web města, FB profil starosty,
poslouchejte hlášení rozhlasu. Sdílejte pouze zaručené informace.

POMOC SENIORŮM Pokud vy sami nebo vaši příbuzní potřebujete
pomoc, volejte paní Jitku Urbánkovou. Pečovatelská služba města
funguje nepřetržitě. V tomto období ale zajistíme i roznášku obědů,
roznos nákupu či léků ostatním, kteří to potřebují. Roznášky zajišťujeme
ve spolupráci s dobrovolníky. Neostýchejte se pomoci využít, je pro vás!

KARANTÉNA Prosíme, dodržujte karanténu. Pro město je klíčové vědět,
kdo je v karanténě i kdo onemocněl, hygienická stanice nám žel
informace nepodá, budeme si cenit, pokud se rozhodnete nás
informovat, budeme Vás moci vybavit ochrannými a desinfekčními
pomůckami. Volejte starostu, osobně Vám zaručuje diskrétnost.

MĚSTSKÝ ÚŘAD je uzavřen veřejnosti, ale úřaduje, volejte pana
tajemníka Radka Moulise, on Vám poradí, jak Vaši záležitost vyřešit.

ŠKOLA je uzavřena, sledujte její webové stránky nebo pište mail třídním
učitelům přes Školu on-line. V případě potřeby volejte ředitele P. Doška

OBCHODY základní obchody jsou otevřené, prosíme, myslete na zdraví
prodavačů a důsledně se chraňte rouškami, vstupujte jednotlivě

LÉKÁRNA navštěvujte jen pro nejdůležitější léky, v nouzi volejte lékárnici
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO lékaři ordinují v omezeném režimu, předem
vždy volejte. Lékaře navštěvujete jen v akutních případech

STRAVOVÁNÍ velvarské restaurace jsou uzavřené, funguje ale výdej
okénkem v restauraci Na Sladovně, Jídelně Novák a bistru u školy

Radim Wolák starosta
606 66 88 01
Pavel Holý Bučina
736 506 730
Z. Vojtěchovský Ješín
603 268 883
Veronika Lipavská sms
778 405 942
Jitka Urbánková obědy
pomoc seniorům
607 214 503
Radek Moulis úřad
606 452 510
Petr Došek ředitel ZŠ
731 659 308
Lékárna
703 474 448
MUDr. Veselý
777 618 743
MUDr. Margaritov
774 173 369
Sladovna – objednávky
777 677 124
Dobrovolnická pomoc
Míša Kuptíková
775 998 879
Ochranné pomůcky
šití roušek, desinfekce
Kateřina Špičková
725 831 642
Krajská hyg. stanice
771 137 070
Hasiči Velvary
F. Saifrt 723 618 685
M. Ledvinka 778 702 949

DOBROVOLNICKÁ POMOC chcete pomoci? Přihlaste se nám! Díky!!!
OCHRANNÉ POMŮCKY sháníme, kde se dá, zatím se musíme ochránit LINKA KORONAVIRUS
sami. Chcete pomoci se šitím roušek? Volejte Kateřinu Špičkovou.
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Využijte pomoci Městské policie (převozy, odvozy, donášky) 775 077 711

