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Vážení spoluobčané,
velice Vám děkuji za to, že v těchto těžkých časech dodržujete nařízení vydaná VLÁDOU ČR. Všiml jsem si,
že např. používání roušek se pro Vás stalo zcela automatickou záležitostí. Vězte, že ne všechny obce jsou
na tom v tomto ohledu tak, jako je tomu nyní u nás ve Slatině. Opravdu si toho moc vážím!
Zároveň tímto děkuji všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří šijí a distribuují roušky. Máte můj
respekt a obdiv! Příští týden budou na obecním úřadě k dispozici další ušité roušky.
Přátelé, děkuji Vám všem. Držme nyní za jeden provaz a vzájemně si pomáhejme. Věřím, že společně vše
překonáme.
Pavel Vosyka
Starosta
*************************************************************************************

Prodejna Jednoty Kladno – upravená otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Vyhrazeno pro osoby starší 65 let
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
8.00 – 9.00

9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 11.00

13.00 – 15.30
13.00 – 15.30
13.00 – 15.30
13.00 – 16.00

 Vstup do prodejny povolen pouze s ústy a nosem zahalenými šátkem, šálou, kapesníkem, rouškou, a to pro omezení
možnosti nakažení pokladních a ostatního personálu prodejny.
 Zákaz vstupu zákazníkům, kterým byla nařízena karanténa.
 Z hygienických důvodů a pro provedení sanitace je v prodejně zavedena do odvolání delší polední pauzu.
 Prodej nebaleného pečiva: v místě prodeje nesmí docházet ke shlukování osob (je třeba dodržovat rozestupy) a prodejní
místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny (odnosné sáčky, jednorázové rukavice, kleště).
 Do místní prodejny jsou vpouštěni zákazníci tak, aby v prodejně byli max. 2, ostatní čekají před prodejnou.
 Je nutné zachovávat od ostatních osob odstup nejméně 2 metry, využívat z hygienických důvodů přednostně
bezhotovostní platební styk.

Pobočka České pošty Olovnice – upravená otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
12.00 – 16.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

 Vstup na poštu povolen pouze s ústy a nosem zahalenými šátkem, šálou, kapesníkem, rouškou, a s
rukavicemi.
 8.00 – 9.00 vyhrazeno pro občany starších 65 let.
 Zákaz vstupu zákazníkům, kterým byla nařízena karanténa.
 Zachovávat od ostatních osob odstup nejméně 2 metry, využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní
platební styk.

KRIZOVÁ OPATŘENÍ – schválená vládou a Středočeským krajem po vyhlášení nouzového stavu pro
území ČR.
1. Zákaz volného pohybu osob s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 cest nezbytných k obstarání základních životních potřeb
- nákup potravin, léků, hygienických potřeb
- využívání nezbytných finančních a poštovních služeb
- doplnění pohonných hmot
 cest do zdravotních zařízení
 cest do zařízení veterinární péče
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 pobytu v přírodě - na zdravotní procházku je možné vyjít.; ideálně pouze s lidmi, se kterými žijete;
je třeba u toho dodržet co možná největší odstup od ostatních lidí a dýchací cesty mít zakryty
rouškou nebo jinými vhodnými ochrannými prostředky, tudíž do přírody smíte, ale dát si tam sraz
s dalšími desítkami lidí je špatně
 cest zpět do místa svého bydliště
 pohřbů
2. Zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech veřejných místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků úst a nosu jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky bránící šíření
kapének. Povinnost nošení ochranných prostředků úst a nosu platí mimo jiné:
- na všech veřejných prostranstvích (ulice, parky, hřiště, náves…)
- v obchodech, lékárnách
- ve zdravotnických zařízeních
- v prostředcích veřejné hromadné dopravy (autobusy, vlaky, MHD)
- na úřadech, poštách atd.
Je nutné zachovávat ve veřejných prostorách od ostatních osob odstup nejméně 2 metry, využívat
z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
3. Doporučení osobám starších 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Obecní úřad nabízí možnost zajištění nákupu potravin, drogerie a dovoz léků, volejte 312 583 198,
602 240 224
4. Zákaz přítomnosti osobám v maloobchodních prodejnách v čase mezi 7.00 – 9.00, a to s výjimkou
osob starších 65 let a držitelů ZTP/P starších 50 let včetně doprovodu
5. Do odvolání je pro veřejnost uzavřen obecní úřad, v neodkladných záležitostech volejte 312 583 198,
606 609 131, 602 240 224 nebo napište email: ou.slatina@tiscali.cz
6. Od soboty 21. března bude platit prázdninový jízdní řád na autobusových meziměstských linkách, na
základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit
autobusy integrované dopravy.
Uvádíme zde přehled opatření schválených k dnešnímu dni, která se nejvíce dotýkají občanů naší obce.
Je pravděpodobné, že dojde ke zpřísnění, úpravě vydaných nařízení nebo k vydání dalších. Sledujte proto
sdělovací prostředky event. naše webové stránky.
***************************************************************************************
Zápis do 1. ročníku Základní školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu s pokyny
MŠMT bez přítomnosti dětí ve škole. Další informace k organizaci zápisu budou
k dispozici na webových stránkách školy v pondělí 23. března.

