Vážení spoluobčané,
obracím se na vás v této nelehké době, abych shrnul některé informace, které jsou pro nás důležité
a zároveň vás požádal o spolupráci a respektování vydaných nařízení.
Informace se na nás hrnou ze všech stran (internet, rozhlas, televize, sociální sítě a další). Obec
zveřejňuje na svých webových stránkách, úřední desce i v kabelové televizi průběžně informace,
které se ze dne na den a z hodiny na hodinu mění.
Nejdůležitější opatření tykající se k dnešnímu dni naší obce v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu:
Je zakázán volný pohyb osob na území celé ČR (SZ č. 85/2020) s výjimkou např. cest do
zaměstnání, nezbytných cest za rodinou a k obstarání základních životních potřeb, cest do
zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu
v přírodě a parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. V rámci výše uvedeného zákona je
nařízeno omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Je uzavřena Mateřská škola Mokré Lazce (od 17. 3. 2020).
Jsou upraveny úřední hodiny obecního úřadu (SZ č. 87/2020).
(po + st 8.00 – 10, 15.00 – 16.00 hod) - žádáme naše občany, aby osobní návštěvu úřadu nahradili
kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým a vyřizovali na úřadě pouze neodkladné
záležitosti. Z důvodu nouzového stavu se prodlužuje splatnost místních poplatků do 30. 4. 2020 (i
v tomto případě preferujeme platbu na účet). Se svozovou firmou je dohodnuto, aby popelnice
vyváželi i v případě, že na nich nebude letošní nálepka.
MUDr. Víteček omezil provoz ordinace praktického lékaře – MUDr. Víteček žádá pacienty, aby,
pokud je to možné, odložili v zájmu vlastního zdraví návštěvu ordinace a kontaktovali ho
telefonicky tel.: 553 677 160, 553 679 286. Osoby, které mají klinické příznaky nákazy koronavirem,
ať z domova telefonicky kontaktují přímo hygienickou stanici tel.: 553 613 549, 553 668 841 nebo
linku 112.
MUDr. Piskořová dočasně uzavřela zubní ambulanci – pro bolestivé akutní případy budou
ordinační hodiny pondělí 8.00 – 9.00, středa 12.30. – 13.30 a pátek 8.00 – 9.00 hodin.
Do odvolání je uzavřena místní knihovna, sál Obecního domu, celý sportovní areál, hřiště u MŠ i
fotbalové hřiště.
Do odvolání jsou zrušeny všechny bohoslužby.
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje je od 18. 3. 2020 do
odvolání uzavřena školní jídelna.
ORGANIZOVÁNÍ POMOCI PRO OBČANY
Z důvodu možné nákazy je seniorům doporučeno nevycházet ze svých domovů a nenavštěvovat se.
Vláda (SZ č. 98/2020) doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového
stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné
zdravotní péče a nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních
životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Zásobování základními potravinami a léky pro seniory zajistí po dohodě zaměstnanci obecního
úřadu. Kontakt - e-mail:mokrelazce@mokrelazce.cz, telefon: 553 679 112, 553 679 339,
724 182 957.
Jak by to mělo probíhat?
Senior pošle (zavolá telefonicky, pošle sms, napíše e-mail) objednávku na obecní úřad a
zaměstnanci úřadu ve spolupráci s prodejnou Hruška nákup zajistí.
Objednávky od 8 – 12 hodin, telefonicky, e-mailem
Při objednávce prosím počítejte s předzásobením i na příští den, protože dodávka zboží bude na
uvedenou adresu dodána následující den od 8 do 12 hodin.
Naléhavé případy budeme po domluvě řešit individuálně.
Věřím, že většině našich občanů pomáhají se zajišťováním těchto záležitosti jejich rodinní
příslušníci, a to nejen teď, v době nouzového stavu, ale i v normálním životě.
Používání ochranných roušek a respirátorů
Všichni víme, že v našem státě je těchto prostředků nedostatek a nevíme, kdy mohou být
distribuovány do naší obce. O ochranné pomůcky jsme samozřejmě požádali, ale bylo nám
sděleno, že zatím nejsou a nikdo neví, kdy budou. Přednostně budou poskytovány lékařům,
policistům, hasičům… a až na konci této řady jsme my, prostí občané. Snažili jsme se roušky i
respirátory koupit nebo objednat. Nepodařilo se. Vím, že by bylo lepší mít pro každého respirátor,
ale i podomácku ušitá rouška může do značné míry omezit šíření koronaviru. Nejdůležitější ovšem
je, abychom tyto roušky nosili a tím bránili dalšímu šíření nákazy. Někteří z našich spoluobčanů již
roušky šijí a rozdávají dalším lidem. Vím, že i mezi vámi je hodně šikovných švadlenek, které jsou
schopné roušky ušít. Je mnoho návodů, jak na to. Jeden přikládáme k tomuto dopisu. Materiál
snad doma taky nějaký najdete. Ideálně by to měla být 100% bavlna, kterou lze prát. Látku na
roušky jsme objednali. Prosím ty z vás, kteří by chtěli šitím roušek pomoct, případně ty, kteří mají
nějaký vhodný materiál k dispozici, aby nám dali vědět, ať se pokračuje v šití co nejrychleji. Předem
děkuji.
Opatření k dodržení společenského odstupu – návodu na chování v této době je mnoho. Snažme
se dodržovat co nejvíc doporučení, abychom zamezili dalšímu šíření nákazy (kromě používání
ochranných prostředků např. fyzický odstup minimálně 1,8 metru od ostatních, vyhýbání se
veřejné dopravě, omezení rodinných návštěv, omezení všech setkání s přáteli, placení kartou místo
hotovosti, nepodávat si s nikým ruku, setrvání doma a další).
Současnou situaci řešíme spolu s členy zastupitelstva, zástupci hasičů, krizovým štábem MMO i
dalšími kompetentními orgány.
Vážení spoluobčané, věřím, že tuto situaci zvládneme, ale zároveň dodávám, že záleží na každém
z nás. Dodržujme všechna nařízení a doporučení, neohrožujme sebe ani své blízké a chovejme se
k sobě navzájem ohleduplně.
NOVÁ INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORANAVIREM 1212.

V Mokrých Lazcích dne 17. 3. 2020

za celý kolektiv František Šteyer, starosta obce

