OBEC ČESKÁ
Česká 26, 664 31 p. Lelekovice
okres Brno - venkov

DOPORUČENÍ VLÁDY ČR PRO SENIORY STARŠÍ 70 LET
Vláda ČR doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domovy,
s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči.
Na tuto situaci reaguje starostka obce a nabízí Vám seniorům, kterým
zdravotní důvody brání, nebo se obávají nákazy, obstarání nákupu, nebo
i jiných drobnějších záležitostí.
Pokud si nebudete moci tyto věci obstarat za pomoci rodiny nebo známých,
nabízíme Vám tyto možnosti:
• Prodejna potravin Česká – paní Valentina Plugary – 773 088 191
Ve všední dny: po – pá od 8.00 do 12.00 – objednávky,
objednané zboží bude doručeno v odpoledních hodinách
• Obecní úřad Česká
Ve všední dny: po – pá od 8.00 – do 12.00
email: obec-ceska@volny.cz; telefon: 724 367 962, 541 232 126
Nekontaktujte nás, prosím, osobně, ale vždy prostřednictvím telefonu,
nebo e-mailu.
Dále vás vyzýváme, pokud budete muset opustit svoje domovy, abyste
použili roušku. Od dnešní půlnoci vláda schválila povinnost nosit roušky,
nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest.
Roušky mohou alespoň elementárně omezit šíření viru, nechrání sice proti
nákaze, ale chrání druhé před nakaženým nositelem, lidé se tedy chrání
navzájem. Zatímco chirurgické roušky dokáží zachytit až 90 % kapének,
roušky z bavlny až 50 – 70 %.
Před nasazením roušky je důležité si umýt ruce, po nasazení na roušku
vůbec nesahat a po každém nošení je nutné roušku vyvařit a přežehlit horkou
párou.
Pokud budete mít o takovouto improvizovanou roušku zájem, kontaktujte nás
také na výše uvedených číslech.
Ing. Chiniová Jana
starostka obce
V České, 18.3.2020
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