Hlášení obecního rozhlasu ze dne 17.03.2020 v 13:45
1.

Prodejna COOP oznamuje, že do prodejny od zítřejšího dne bude možný
vstup pouze s rouškou a ochrannými rukavicemi. Možný je i šátek či šál
přes ústa, či na ruce navléct sáček. V prodejně dodržujte 2 m odstupy.
Pokud chcete si být jisti, že obdržíte pečivo, není problém, ale je nutno si
objednat. Obec umístí před prodejnu ochrannou dezinfekci.

2.

Kdo byste potřebovali pomoc při objednání léků, nebo pomoct při nákupu
potravin obraťte se na OÚ. Na úřad nechoďte zbytečně, popřípadě
volejte. Jsme tu pro Vás 24 hodin denně.

3.

Tento týden omezený režim ordinace MUDr. Mitáš
Úterý 17. 3. Ordinace 14 30 - 16 30 hod
Čtvrtek 19. 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
581 622 640
mitas.petr@tiscali.cz
ZÁSTUP
Dr. Procházka ZS Soběchleby
středa 18. 3. + Pátek 20.3.
Ordinace 8 00 - 10 00 hod
Opět po předchozí telefonické domluvě tel. 581 627 269
Nemocnice Hranice ale i podle tisku ostatní zdravotnické zařízení
oznamují, že ikdyž jste na vyšetření objednaní, tak konzultujte návštěvu
telefonicky. Do odvolání ošetřují pouze akutní případy.

4.

Studénka drůbež zrušila prodej drůbeže, který byl ráno hlášen.

5.

V sobotu neproběhne sběr nebezpečného odpadu z důvodů nařízení
hygieny. O náhradním svozu budete včas informováni. Prosíme, nenoste
tento odpad k OÚ, aby neznečišťoval okolí. Ponechejte jej doma, po
zklidnění této mimořádné situace, bude svoz zajištěn. Dále skládka
v Bystřici pod Hostýnem je pro veřejnost uzavřena. Svozy komunálního
odpadu a tříděného odpadu budou probíhat tak, jak mají.

6.

Z médií jste informováni o vyhlášeném nouzovém stavu, prosíme o
dodržování pokynů a zachování klidu. Používejte roušky, na procházky
můžete chodit mimo obec do přírody, kde není velký počet lidí.

