OBEC DĚTŘICHOV
Informace k 16.03.2020 – Opatření k šíření KORONAVIRU
s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
volný pohyb osob na území celé České republiky

Obecní úřad Dětřichov omezil úřední hodiny v maximálním rozsahu tří hodin, a to na pondělí
a středu od 8,00 – 11,00 hod ( akutní případy). Doporučujeme občanům, aby pro komunikaci
s úřadem prvotně využívali dálkové přístupy, jako jsou telefony , elektronická pošta (e-mail) nebo
datová schránka.
Kontakty- starostka: tel. 724 179 804, e-mail: starosta@detrichov-obec.cz
- podatelna: tel.: 482 317 042, e-mail: podatelna@detrichov-obec.cz
- ID schránky: rr7bjdf
Základní škola je na základě nařízení ministerstva zdravotnictví s platností od 11.03.2020 do
odvolání UZAVŘENA. Na děti ve věku do 10let si můžou rodiče (nebo jiný pečující) uplatnit
nárok na ošetřovné, a to podáním tiskopisu ,,Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření výchovného zařízení (školy)“ , který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení
(škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči
střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Mateřská škola zůstává prozatím otevřena. O jejím případném uzavření budeme rodiče včas
informovat.
Místní lidová knihovna je do odvolání UZAVŘENA.
Obchody v naší obci zůstávají otevřeny. Uzavření nebylo nahlášeno.
Veřejná doprava – až do odvolání platí prázdninové jízdní řády.
Karanténa po návratu ze zahraničí - vláda nařizuje osobám vracejícím se z rizikových oblastí
v zahraničí zůstat doma ve 14 denní domácí karanténě. Po návratu domů musí tyto osoby
telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví e-Neschopenku. Do rizikových
oblastí patří: Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko,
Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko.
Cestování po dobu nouzového stavu
Na základě nařízení vlády platí od půlnoci z neděle na pondělí 16.03.2020 zákaz občanům České
republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky
vycestování z České republiky.
Výjimku pro cestování mají řidiči mezinárodní dopravy, řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů,
posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmist ři, lodní kapitány a členy posádek
plavidel, posádky vozů správce komunikace.
Lidé pracující v zahraničí do 100 kilometrů od hranic budou moci hranici překračovat pouze
s potvrzením o zaměstnání.

S účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
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cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
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,
cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
individuální duchovní péče a služby,
veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
veterinární péče,
pobytu v přírodě nebo parcích,
cest zpět do místa svého bydliště,
pohřbů;
s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se nařizuje osobám
pobývajícím na území České republiky
omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého
bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
z důvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu
České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o
vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které mělo proběhnout ve dnech 27. a 28.
března 2020 a 3. a 4. dubna 2020.

Prosíme, buďte ohleduplní sami k sobě i k ostatním, dodržujte veškeré hygienické návyky a
pokud to není nutné, nevycházejte ze svých domovů. Nepohybujte se venku bez i
podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest
(šátek, bavlněný kapesník, šála atd.).
Krizový štáb Libereckého kraje zavedl speciální INFOLINKU pro dotazy veřejnosti ohledně
koronaviru. Tel: 485 226 999
Linka funguje denně od 8.00 do 20.00 hodin.
I nadále můžete volat na:
Infolinku Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111,
Infolinku Státního zdravotního ústavu: 728 810 106, 725 191 367

V Dětřichově dne 16.03.2020

Martina Kohoutová v.r.
starostka obce Dětřichov

