AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU
situaci v obci
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vyhlášení Nouzového stavu na území ČR Vám sděluji, že vedení
obce nepřetržitě shromažďuje a vyhodnocuje informace. Jsme v kontaktu
s krizovými orgány všech stupňů, s hejtmanem kraje i primátorem Opavy.
Provádíme už několik týdnů desinfekci budov ve vlastnictví obce. Krizový štáb
obce je připraven v souladu se zákonem převzít řízení v případě, že toho bude
třeba.
V tuto chvíli nemáme informace, které by měly vést k přijetí mimořádných,
omezujících opatření s výjimkou uzavření školských zařízení. Toto opatření je
reálné.
Žádám Vás, abyste zachovali klid. Stres snižuje obranyschopnost organismu. Žádám Vás,
abyste současně přijali vlastní opatření, mezi která jistě patří:
-

-

Omezení jakýchkoli návštěv nebo přesunů. Ideální je zůstávat doma, vyhýbat se
většímu množství lidí.
Zvýšení hygieny. Myjte si ruce teplou vodou, protože viry jsou schopny přežití na
kovu, dřevu a podobně i několik hodin. Větrejte domácnosti i kanceláře. Měňte si
častěji prádlo.
Pokud jste přicestovali ze zahraničí, dodržujte karanténu nařízenou státem.
Nepřeceňujte, ani nepodceňujte příznaky nemocí.
V případě podezření na onemocnění virem Covid 19 nechoďte k lékaři, ale volejte
lékaře na číslo 553 766 345, lékař přijede k Vám.
Sledujte zprávy vysílané Českou televizí a Českým rozhlasem, ale sledujte stejně
pozorně i webové stránky obce www.otice.cz a úřední desku. Pokud to bude potřeba,
dostanete informace do schránek. Pak jim věnujte pozornost.

Obec zřizuje po dobu nouzového stavu kontaktní bod a službu pořízení nákupu pro lidi
zařazené v karanténě, nebo osoby, které si nejsou schopny samy nakoupit základní potraviny.
Tímto bodem je Obecní úřad v Oticích. V případě potřeby volejte přímo mě na číslo
739 166 666, nebo pište na adresu: starosta@otice.cz.
Vážení spoluobčané, nelze předjímat další vývoj. Lze očekávat zpřísnění opatření. Například
uzavření provozu vývařoven. Já osobně i rada obce jsme připraveni operativně reagovat na
Vaše reálné potřeby.
S pozdravem „Za bezpečné a zdravé Otice!“
Vladimír Tancík
starosta

