COVID-19

INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,

v souvislosti s nařízeními vlády a vyhlášením nouzového stavu
se na vás obracíme s nabídkou pomoci od Úřadu městské části Praha-Libuš.
Zaregistrujte prosím své mobilní číslo na: www.praha-libus.hlasenirozhlasu.cz nebo
požádejte své děti, příbuzné nebo sousedy, aby tak učinili za vás (bližší informace viz
přiložený leták). V případě zásadních nových skutečností vás budeme neprodleně informovat formou SMS do vašich mobilních telefonů.
Nejdůležitější zásady vyplývající z nařízení Vlády ČR platné k 21. 3. 2020:
1. Je omezen volný pohyb osob. Na veřejnosti se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu
pro obstarání nákupů, cest k lékaři či do zaměstnání.
2. Při pohybu mimo domov je nezbytné zakrývat si ústa i nos rouškou, šátkem nebo šálou.
3. Při pohybu mimo domov si udržujte dostatečné odstupy od ostatních lidí, minimálně 2 metry.
4. Nevytvářejte skupinky na ulicích ani v přírodě.
5. Myjte si často ruce.
6. Kýchejte do rukávu, nikoli do dlaní.
7. Je omezeno či zakázáno navštěvovat pacienty ve zdravotnických zařízeních
či institucích sociální péče.
8. Sledujte časové rozmezí stanovené státem pro nákupy osob nad 65 let (otevírací doba je
mezi 8. a 10. hodinou dopoledne pro prodejny nad 500 m2; menší provozovny jsou bez omezení).
Od pondělí 16. března 2020 je do odvolání omezen provoz Úřadu městské části Praha-Libuš:

Pondělí a Středa 9:00–12:00 hodin
Úřad funguje, ale žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na
pozdější dobu, aby přednostně využívali elektronické podání, u neodkladných záležitostí
kontaktujte předem příslušné odbory na těchto telefonních číslech:
Odbor kancelář starosty...........................261 711 380, 244 471 884
Odbor ekonomický............................................................. 244 090 100
Odbor správní a školství.......................... 244 021 421, 244 021 423
Odbor správy majetku a investic...................................244 021 426
Odbor životního prostředí a dopravy...........................244 021 425
Máte-li podezření na onemocnění koronavirem Covid-19, v žádném případě nechoďte
do ordinace ke svému praktickému lékaři, ale kontaktujte jej telefonicky.
Pro informace v souvislosti s touto nákazou je zřízena telefonní linka 1212.
Děkuji za vaši ohleduplnost a dodržování pravidel.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Vážení senioři,

dostáváte od nás ochrannou roušku, kterou pro seniory Libuše a Písnice ušily místní ženy.
Významnou část roušek vyhotovily vietnamské spoluobčanky. Roušku dostáváte zdarma.
Mimo domov nevycházejte bez zakrytých úst a nosu!

Základní péče o roušku
1. Před prvním použitím roušku vyvařte na 90 stupňů, usušte, vyžehlete.
2. Noste roušku maximálně 4 hodiny denně.
3. Po každém použití roušku vyvařte na 90 stupňů, usušte, vyžehlete.
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Pokud potřebujete zajistit nákup potravin či léků, vyvenčit psa, kontaktujte nás na telefonních linkách:
Úřad městské části Praha-Libuš, v provozu ve všední dny..................................244

021 421, 244 021 423
Linka zřízená Hlavním městem Prahou, linka funguje 24 hodin denně.............................................800 160 166
nebo pište na e-mailovou adresu: spravni@praha-libus.cz
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