
Informace pro občany 

 

Vážení spoluobčané, 

Vláda České republiky přijala opatření, která mají zamezit 

rozšíření infekce koronavirem – COVID 19. Je zakázán volný 

pohyb osob na území ČR. Pobyt na veřejnosti je omezen na 

nezbytně nutnou dobu. Povoleny jsou cesty do zaměstnání, na 

nezbytné nákupy potravin, drogerie a do lékáren, nezbytné 

cesty za blízkými osobami.  

Žádáme Vás v zájmu nás všech, abyste omezili sociální 

kontakty a dodržovali hygienická opatření. 

S účinností od 19. 3.2020 je povinnost nosit mimo své 

bydliště roušky nebo jinou ochranu obličeje. Při nákupech 

udržujte minimální odstup mezi sebou 2 metry.  

Do autobusů lze nastupovat a vystupovat pouze zadními 

dveřmi. 

V obchodech je v době od 10 do 12 hod zakázáno nakupovat 

všem osobám, s výjimkou osob starších 65 let.  

V případě příznaků chřipky (horečka, kašel, dušnost, únava) 

je třeba ihned telefonicky kontaktovat svého lékaře. 

Důvodem je minimalizace kontaktu s dalšími nemocnými. Ten 

rozhodne o dalším postupu. 

Osobám nad 70 let je doporučeno nevycházet z domova, 

s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem 

neodkladné péče. 

Pečovatelská služba Domov Bystré nabízí seniorům nebo 

osobám se zdravotním postižením donášku obědů, nákup 

apod. kontakt 607 785 488 

Sl. Dominika Klodnerová a její skupina studentů nabízí také 

seniorům a dalším potřebným osobám pomoc při zajištění 



základních potřeb – donáška obědů, nákupy, lékárna aj. 

kontakt 732 347 918. 

V případě mimořádné situace je možno využít fyzické i 

materiální pomoci místní jednotky hasičů JOP – pohotovostní 

a jiné služby nebo práce, využití hasičského vozidla – 

kontaktní osoba Petr Filip, 774 582 233 

Krajská linka důvěry v Ústí nad Orlicí nabízí NONSTOP 

okamžitou telefonickou pomoc v jakékoliv tíživé životní situaci – 

kontakt t.č. 465 52 42 52. 

Tímto oslovujeme a prosíme šikovné ženy, které umí šít na 

šicím stroji a zvládnou vyrobit ústní látkovou roušku, o pomoc. 

Vyrobené roušky budou k dispozici v obchodě pro potřebu 

našich občanů.  

Upozorňujeme občany, že Policie ČR bude fyzicky 

kontrolovat dodržování všech nařízení, které stanovila 

vláda ČR. 

Vážení spoluobčané,  

v zájmu nás všech prosíme - zachovejte klid, nepodléhejte 

panice, buďte opatrní a dodržujte všechny předpisy a 

nařízení. 

Sledujte sdělovací prostředky, webové stránky obce, 

hlášení místního rozhlasu. 

V případě mimořádné nebo jinak nezvyklé a ohrožující 

situaci kontaktujte 

starostka Jaroslava Filipová, mobil 604 82 19 85 

místostarosta Libor Pospíšil, mobil 724 231 329. 

Hartmanice dne 18.3.2020 

 

  


