Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s tím spojenými mimořádnými opatřeními
státu, zejména omezením volného pohybu osob, Vás chci ujistit připraveností vedení obce
Skalice reagovat na nastalou situaci, zůstat Vám na blízku a zajistit vše nezbytné pro Vaši
bezpečnost. Obec má zřízen krizový štáb, který monitoruje situaci a v závislosti na opatřeních
státních a krajských institucí plánuje činnosti, které mají zabránit případným škodám na zdraví
svých obyvatel. V tuto chvíli Vám přinášíme následující výzvu a několik užitečných informací:
•

Pokud byste Vy sami nebo někdo ve Vašem okolí mohl být v souvislosti se
zákazem volného pohybu osob v situaci bez možnosti si zajistit nákup potravin,
základní lékařskou péči, péči o domácí zvířata či jiné nezbytné služby, informujte
o tom, prosím, obecní úřad.

•

Obecní úřad v souvislosti se současnou situací omezuje svůj provoz.
Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu od 15:00 do 18:00 hodin.
Využívejte je, prosím, pouze v neodkladných záležitostech.
Místní poplatky se do odvolání vybírají výhradně bezhotovostně (pokyny jsou na
stránkách www.skalice.info). Je možné je uhradit i z účtu rodinného příslušníka.
Hotovostní platby jsou prozatím pozastaveny, termín jejich úhrady je prodloužen
do 15. dubna 2020 (svoz bude zajištěn do tohoto termínu).

•

Prodejna Hruška upravuje přechodně s platností od úterý 17. 3. 2020 svou prodejní
dobu takto: pondělí-pátek 8:00 – 16:00; sobota: 7:00 – 10:00
Prosíme Vás, abyste z hygienických důvodů omezili svůj pobyt v prodejně na minimum
a zdržovali se zde v maximálním počtu 3 osob a dodržovali navzájem bezpečné
odstupy. Případné objednávky zboží provádějte na čísle 495 422 718.
Pokud můžete, hraďte své nákupy, prosím bezhotovostně!

Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad obce Skalice
Tel.: 495 422 721 (pevná linka), 607 969 486 (starosta), 606 678 338 (účetní)
e-mail: obec@skalice.info web: www.skalice.info
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
tel.: 495 058 111, 778 532 313
Bezplatná celostátní linka ke koronaviru
tel.: 1212
(linky 155 a 112 by lidé měli využívat pouze v ohrožení zdraví či života!)
Speciální bezplatná informační linka pro seniory
tel.: 800 200 007 (denně 08:00 - 20:00).
Infolinka Státního zdravotního ústavu
tel.: 724 810 106, 725 191 367
Infolinky zdravotních pojišťoven
952 222 222 (VZP), 844 888 888 (VoZP), 810 800 000 (ČPZP), 261 105 555 (OZP),
800 209 000 (ZP ŠKODA), 844 211 211 (ZPMV), 800 213 213 (RBP)

Vláda s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do dne 24. 3. 2020 do 6:00 hod.:
zakazuje
volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých,
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních
služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště,
s výjimkou případů výše uvedených,
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

doporučuje
a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci
mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance
a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou
významné pro zachování činnosti zaměstnavatele;
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup
nejméně 2 metry (např. při nákupu);
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;
d) osobám zajišťujícím služby obyvatelstvu omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v
prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven vytvořili
podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená
hygienická opatření (zejména dezinfekci).

