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Vážení občané,
v souvislosti se stále se rozšiřujícími restriktivními opatřeními souvisejícími s šířením COVID19 neboli koronaviru vám touto cestou poskytujeme informace o opatřeních, která se
bezprostředně týkají Dolní Cerekve.
Vláda v úterý 10. 3. 2020 rozhodla o zákazu konání kulturních, sportovních a společenských
akcí, kterých by se zúčastnilo více než 100 osob. Tento limit se netýká pouze jen diváků.
Mimořádné opatření se vztahuje k počtu osob. V tomhle ohledu je jedno, v jaké roli.
Z toho důvodu jsme byli nuceni zrušit (zatím bez náhradního termínu) všechny plánované
kulturní a společenské akce v našem městysi včetně promítání kina. Organizátoři by totiž
museli garantovat, že nikdo z účastníků není osobou, na kterou se vztahuje nařízení
o karanténě, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Omezení se týká také provozu základní a mateřské školy. V tomto ohledu nám nahrávají právě
probíhající jarní prázdniny. Po dohodě s vedením školy tedy sdělujeme, že po ukončení
prázdninového režimu zůstane naše škola i školka od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání
uzavřena. Z pochopitelných důvodů tak nebude vařit ani školní jídelna, a to ani pro cizí
strávníky.
Rodiče dětí do 10 let si dle informací z ministerstva mohou požádat o ošetřovné. Nárok
na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení
uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření výchovného zařízení (školy).
Vzhledem k aktuálnímu vývoji dnes již vidíme, že COVID-19 je problém, pak zbývá otázka, jak
dále postupovat. Epidemii na našem území se už asi nevyhneme, ale pokud budeme schopni
adekvátních preventivních opatření, může počet nemocných stoupat méně strmým způsobem
(než tomu je např. v Itálii) a kapacita našeho zdravotnického systému problém z velké části
absorbuje. Bez opatření proběhne epidemie prudčeji a s vyššími škodami a horšími následky.
Proto vás všechny vyzývám, pokud opravdu nemusíte, tak nikam raději nejezděte a dodržujte
zásady správné hygieny.
Před necelými třemi týdny měla severní Itálie prokazatelně nakažených také pod 30 a nikoho
mrtvého. A jak je na tom dnes? Na místě jsou zcela jistě určité obavy. Ty by se však neměly
transformovat v paniku, ale v ohleduplnost, zodpovědnost a (po)slušnost. Buďme tedy
ohleduplní k sobě i ostatním.
Pokud pociťujete jakékoliv známky, byť jen prostého nachlazení, prosím, nezanedbávejte
zvláště v této době svou léčbu a pokuste se minimalizovat vaše styky s ostatními spoluobčany.
Věřím, že nastalou situaci zodpovědně zvládneme a v budoucnu na ni budeme vzpomínat jako
na další zvládnuté „chřipkové prázdniny“.
Děkuji Vám.
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