Hlášení obecního rozhlasu ze dne 26.03.2020 v 09:15
1.

MUDr. Mitáš ordinuje ve Všechovicích
Dnes ve čtvrtek 24. 3. Ordinace 9 00 - 11 00 hod
V úterý 31.3. Ordinace 9:00 – 11:00 hod
Pro akutní stavy vyjma podezření na covid 19, pacienti budou vpouštěni
do ordinace po 1 po předchozí tel. Domluvě - lístky na peníze žádejte
zásadně e-mailem, takto lez vyřídit i recepty
581 622 640
mitas.petr@tiscali.cz
Pátek 26.3. 8:00 - 10:00 a pondělí 30.3. 9:00 - 11:00
ZÁSTUP
Dr. Procházka ZS Soběchleby
Také po předchozí telefonické domluvě tel. 581 627 269

2.

Prodejna smíšeného zboží p. Číhalová Všechovice má změněnou
prodejní dobu PO, Út, Čt 6:30 – 13:00
Út + Pá 6:30 – 16,30. Sobota
6:30 – 11:00. Neděle ZAVŘENO

3.

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se
svojí prodejnou přijede v PONDĚLÍ 30. 3. 2020 v 11.00 hod na obvyklé
místo a bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská
zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.
PROSÍME NAŠE ZÁKAZNÍKY, ABY PŘI NAKUPOVÁNÍ DODRŽOVALI
MEZI SEBOU MINIMÁLNÍ ODSTUP 2 METRY. Děkujeme

4.

Do každého č.p. jste dostali 2 ks roušek. Pokud potřebujete, na obci ještě
roušky máme, zatelefonujte, nebo se zastavte. Za ušití roušek děkujeme
Zdeničce Kudlíkové. Po neděli bude do domácností roznesena i
dezinfekce na ruce a povrchy a také jednorázové rukavice, za které
děkujeme manželům Taláškovým. Do obchodu COOP prosím vstupujte
s rukavicemi a rouškou a nejvíce po 3 lidech. Ostatní čekejte
v rozestupech venku. Z médií jste informováni o vyhlášeném nouzovém
stavu, prosíme o dodržování pokynů. I nadále platí povinnost - nařízení
nosit ochranu dýchacích cest při pobytu, pohybu a vstupu po území ČR.
Pokuty byly již uděleny. I k nám do obce dojíždí téměř denně policie ČR
Kč. Na procházky můžete chodit mimo obec za humna do přírody, kde
není velký počet lidí.

