MĚSTYS

KOMÁROV

nám. Míru 204, 267 62 Komárov
tel./fax: 311 572 330 email: podatelna@ikomarov.cz

Komárov 24.3.2020

Prohlášení Městyse Komárov
Informace pro občany:
24.3.2020
- přítomnost osob starších 65 let věku v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin
v prodejnách potravin a drogerie. Nařízení se týká obchodů s prodejní plochou
nad 500 metrů.

- omezený provoz na všech pracovištích orgánů veřejné moci a
správních orgánů: omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty
veřejné správy, nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či
telefonickým kontaktem, omezení úředních hodin na pondělí a středu v max.
rozsahu tří hodin v daném dni – zveřejněno na úřední desce.
23.3.2020
- v době nouzového stavu k posuzování prokazování totožnosti občanským
průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem platí: občané, u nichž
v OP nebo CP skončila doba platnosti po dni 1. března 2020, mohou
prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Osoby, jimž
skončila platnost ŘP během nouzového stavu, mohou na území ČR řídit
motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Uvedená
opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu. Bližší
informace najdete na webu městyse „Stanovisko Ministerstva vnitra“.
- péče o roušky – textilní roušky prát, nevyhazovat! Značný nedostatek
materiálu na trhu. Použitá jednorázová rouška patří zabalená do igelitového
sáčku a odložená do směsného komunálního odpadu. Více informací na
webu městyse „Stanovisko Národního referenčního centra“.
20.3.2020
- od 19.3.2020 platí zákaz vycházení z domu bez ochranných prostředků
(roušek), zakrývajících nos a ústa.
- od 20.3.2020 platí zákaz všem osobám přítomnost v maloobchodních
prodejnách potravin a drogerie v době od 7:00 do 9:00hod. Tato doba je
vyhrazena osobám starším 65 let a jejich nezbytného doprovodu a osobám
ZTP/P.
- úřad nabízí komárovským občanům možnost využití věšáku pro
výdej/příjem doma ušitých roušek, který je nainstalován ve vestibulu
obchodního domu v Komárově.

- varujeme občany před nabídkou „výhodných“ energií od podvodných
prodejních zástupců, kteří se v současné době objevují v obci.
- i nadále sledujeme změny v nastalé situaci, o kterých vás budeme
informovat.
- apelujeme na občany, aby dodržovali veškerá opatření vydaná Vládou ČR!
Přejeme vám pevné zdraví a klidný víkend.
19.3.2020
-

Městys děkuje všem šikovným dobrovolnicím, které šijí roušky a
rozdávají je spoluobčanům nebo je doručí na městys. Městys je
prostřednictvím obchodů distribuuje občanům, kteří je ještě nemají.
Nadále budeme rádi za každou roušku, kterou budeme pomoci rozdat
občanům. Prosíme „švadlenky“, aby kontaktovaly úřad na níže
uvedených telefonních číslech.

-

Apelujeme na všechny občany, aby dodržovali nařízení Vlády ČR a
používali roušky nebo jiné ochranné pomůcky obličeje.

-

Oznámení, aby občané starší 65 let využili své možnosti nákupu
potravin, drogerie a léků v době od 10 do 12 hodin. Na toto reagovala i
Česká pošta, s.p. pobočka Komárov, která v této době svoje služby
poskytuje pouze seniorům.

18.3.2020
- včera, v úterý 17.3.2020 odpoledne obdržel Městys Komárov cca 40
ks doma ušitých roušek od paní H., které zčásti okamžitě distribuoval
občanům při nákupech v obchodním domě Komárov. Dále jsme obdrželi
skládané roušky od paní V., které jsme prostřednictvím terénních pracovnic
Domova Na Výsluní distribuovali potřebným občanům.
- dnes ráno se pracovnice COOP složily a z vlastních osobních
finančních prostředků připravily pro hasiče z místní jednotky balíček
hygienických potřeb a trvanlivých potravin, který předaly veliteli jednotky.
- z podnětu občanů jsme zjišťovali možnost emailové komunikace
s obvodními lékaři v Komárově. Níže uvádíme emailové adresy, na kterých
pacienti mohou požádat o e-recept na léky či konzultovat svůj klinický stav.
Lékaři budou na email odpovídat, nebo pokud uvedete své telefonní číslo,
spojí se s pacienty telefonicky.
ulc.komarov@gmail.com; toman.horacek@seznam.cz
Zároveň tlumočíme prosbu MUDr. Ulče, aby mladší spoluobčané a
rodinní příslušníci pomohli seniorům s využitím e-receptů pomocí SMS
zpráv, zvláště v případě zaslání většího počtu receptů.
- jménem Městyse Komárov apelujeme na občany, aby dodržovali
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu,
pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 2/2020,
bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory,
šátky, šály a obdobné tkaniny), viz příloha 18.3.2020.

17.3.2020
- Vzhledem k okolnostem apelujeme na občany, aby dodržovali
hygienická opatření uložená státem.
- Na základě Nařízení Vlády ČR byl vyhlášen zákaz opouštět budovu
DPS a dále bylo doporučeno osobám starším 70 let nevycházet po
dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy
zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
- V návaznosti na nařízení a doporučení Vlády ČR znovu apelujeme na
starší spoluobčany, aby pro nákup základních potravin, drogerie a
léků využili pomoci svých blízkých nebo pracovnic Domova Na Výsluní,
kterým v případě naplnění kapacity budou vypomáhat dobrovolníci.
- Důrazně žádáme všechny občany, aby na veřejnost vycházeli se
zakrytým nosem a ústy a využívali všech dostupných ochranných
prostředků!
- Oznamujeme občanům, že sběrné místo v Komárově bude do odvolání
uzavřeno.
Nadále platí od 16.3.2020:
- Od 16.3. do 24.3.2020 budou omezeny úřední hodiny pro veřejnost
na úřadu městyse, a to:
o Pondělí 8 – 11
o Středa 13- 16
- Pro kontakt s úřadem využívejte telefonickou a emailovou komunikaci,
a pro platby pokud možno bezhotovostní styk elektronickým
bankovnictvím.
- V případě neuhrazeného poplatku v termínu splatnosti nebude úřad
městyse stanovovat žádné sankce.
- Vyzýváme spoluobčany, kteří by chtěli na bázi dobrovolné činnosti
pomoci při zajištění donášky základních potravin, drogerie a léků pro
seniory a občany v karanténě, aby se nahlásili úřadu prostřednictvím
emailu
podatelna@ikomarov.cz,
sima@ikomarov.cz,
nebo
na
telefonních číslech 724 181 082, 702 036 048.
- Dále bychom chtěli apelovat na občany, aby dbali v maximální možné
míře nařízení Vlády ČR a omezili setkávání na veřejných
prostranstvích a obchodech.
-

Praktičtí lékaři ordinace Komárov: omezení ordinačních hodin takto:
po, út, čt, pá: 8 – 12, st 15 – 18 hod.
Lékaři vyzývají občany, aby využili telefonickou komunikaci na tel.
čísle: 311572136.
Pro více informací využijte informační kanály vlada.cz a koronavirus.mzcr.cz.
Vláda ČR zřídila speciální linku pro informace 1212.
Žádáme občany, aby nadále dodržovali všechna opatření a dbali nařízení
Vlády ČR.
Další informace budou následovat.

Radim Šíma v.r., místostarosta

