Hlášení obecního rozhlasu
Vážení spoluobčané,
máme pro vás několik informací v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19:
Vláda ČR vyhlásila nouzový stav, který platí na území celé České republiky od dnešní 14.
hodiny po dobu 30 dnů. Co to znamená?
Zákaz pořádání akcí (veřejných i soukromých), které mají více než 30 účastníků. Z toho
vyplývá, že se ruší akce k oslavě MDŽ dne 13. 3. 2020 i nedělní přednáška o stresu.
Výrazně se omezuje provoz restaurací. V pátek 13. března budou muset restaurace poprvé
restaurace zavřít už ve 20 hodin. Od soboty je pak provoz restaurací povolen pouze mezi 6.
a 20. hodinou.
Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu zavedeny
kontroly. Hranice bude možné přecházet pouze na čtyřech přechodech s Rakouskem a na
sedmi s Německem.
Od soboty vláda zakázala vstup všem cizincům z rizikových oblastí a zároveň Češi nesmí
do těchto rizikových zemí - Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo,
Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Belgie. Cesty na
Slovensko a do Spojených států zase zakázaly tamní vlády.
Aktuální informace se stále mění a upřesňují, sledujte proto veřejnoprávní média a web
Ministerstva zdravotnictví, kde najdete i praktické informace, jak se chránit před nákazou
koronavirem a také důležité kontakty.
A nyní nejdůležitější upozornění:
Od pondělí 16. března 2020 uzavírá obec Kámen jako zřizovatel Mateřskou školu
v Kámeně, a to po dohodě s paní ředitelkou Mikešovou, která se s rodiči zkontaktuje.
MŠ Kámen bude uzavřena po dobu 14 dní do 27. března 2020 včetně. Žádost o ošetřovné
bude k vyzvednutí v průběhu pondělí 16. 3. 2020 u ředitelky MŠ Kámen
(tel.: +420 730 552 469).
Dobrou zprávou je, že naše obecní knihovna zůstane otevřena. Navštívit ji můžete každý
čtvrtek od 15.30 hodin do 17.30 hodin.
Věříme, že veškerá opatření povedou k rychlému omezení šíření nákazy a vyzýváme vás,
abyste všechna opatření dodržovali, zachovali klid a nepropadali panice. Kdykoliv se na
své zastupitele můžete obrátit s žádostí o radu a pomoc.

