OBEC SUCHÁ LHOTA
Suchá Lhota 12, 570 01 Litomyšl, okr. Svitavy, Pardubický kraj
___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o mimořádném opatření státu v problematice šíření koronaviru. V tuto chvíli je
našim cílem zamezit panice a včas a rychle Vás informovat. Prosíme Vás, pokud nemusíte, tak neopouštějte
svoje domovy a zdržujte se spíše doma. Pokud opouštíte Váš domov, tak prosíme, využívejte roušky, respirátoru
či jiné ochrany dýchacích cest.
Od čtvrtka 19. 3. platí zákaz vycházení bez roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje na veřejnost.
Rouška chrání Vás a také Vaše okolí. Nestyďte si jí vzít na Váš obličej! Dále platí od 19. 3. zákaz přítomnosti
v maloobchodních prodejnách potravin, v lékárnách a drogeriích v čase od 10:00 do 12:00 hod. s výjimkou
osob starších 65 let a majitelů, provozovatelů a zaměstnanců prodejny.
Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Autobusová doprava
V současné době platí prázdninový režim autobusové i vlakové dopravy v celém Pardubickém kraji.
Aktuální jízdní řády naleznete na webu www.idos.cz nebo na naší zastávce. Prosíme cestují, aby nastupovali
zadními dveřmi a používali při cestování ochranu dýchacích cest. VIZ autobusová zastávka.
Pomoc při nákupu
Pokud potřebujete zásobit nejnutnějšími potravinami a hygienickými potřebami, tak máme pro Vás
možnost objednávky nákupu. Přednostně platí tato služba pro seniory a ohrožené skupiny. Objednávku můžete
provést den předem od 18 do 19 hod. pomocí SMS u Lenky Drahošové tel. +420 608 540 178.
Lékařská péče
MUDr. Zahnášová ordinuje v nouzovém režimu. Před návštěvou jí telefonicky kontaktuje na čísle: +420
607 544 773 nebo +420 607 544 776.
V případě příznaků onemocnění koronavirem prosím kontaktujte obvodního lékaře nebo Krajskou
hygienickou stanici v Pardubicích na tel. +420 602 730 251. Nově byla také zřízena linka 1212 speciálně
k problematice koronaviru.
Pokud nemůžete navštívit lékárnu a máte e-recept zaslaný sms, pomůžeme Vám s jeho vyzvednutím.
V případě potřeby kontaktujte prosím Matěje Doležala + 420 604 920 580, který Vám léky popřípadě vyzvedne.
V případě náhlých zdravotních problému nebo ohrožení života využijte linku 155 nebo 112.
Ochranné pomůcky
Jelikož není zdravotní materiál ani roušky, tak Vás prosíme, kdo má možnost si ušít roušku sám, tak si jí
ušijte. Využijte návodů na internetu. Úřad bude mít k distribuci omezené množství látkových roušek a rádi Vám
je poskytneme. V případě potřeby kontaktujte Matěje Doležala + 420 604 920 580.
Chod obecního úřadu
Úřední hodiny probíhají standardně ve středu od 18 do 20 hod. V případě potřeby nás prosím
kontaktujte na tel. +420 608 540 178 (Lenka Drahošová) nebo +420 604 920 580 (Matěj Doležal). Popřípadě na
emailu: suchalhota@lit.cz.
Chod úřadů v obci s rozšířenou působností – Litomyšl
Své pochůzky na úřad, prosíme, plánujte pouze v nutných případech a nevystavujte se zbytečně
zvýšenému riziku nakažení. Otevřenými dny pro veřejnost zůstávají pondělí a středa s pozměněnými časy. Po
8.30 – 11.30 hod. a St 13.30 – 16.30 hod. V případě nutnosti vyřízení některých administrativních úkonů nás
kontaktujte a rádi Vám s tím pomůžeme.
Aktuální informace naleznete zde:
www.suchalhota.cz (aktualizujeme v případě vydání nových opaření)
www.facebook.com/suchalhota (sdílíme užitné rady a opatření)
www.pardubickykraj.cz/koronavirus (aktuální zprávy z našeho kraje)
www.vlada.cz nebo www.koronavirus.mzcr.cz (aktuální informace od Vlády ČR)
Česká televize/ ČT 24 (nejaktuálnější zprávy)
Prosíme Vás o respektování nařízení Vlády ČR. Je to pro nás všechny nová situace a pouze odpovědné chování,
osobní
zodpovědnost
Bankovní
spojení a dodržování hygienických pravidel může zamezit vzniklé situaci. Snažme
IČO se chránit sebe
aKB
svoje
okolí. Nebojte
se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.
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S přáním pevného zdraví a trpělivosti
za obec Suchá Lhota Lenka Drahošová a Matěj Doležal

