Oznamujeme občanům, že od dnešního dne je z důvodu rozhodnutí
Krajské hygienické stanice v Olomouci uzavřen Uničov spolu
Červenkou, Litovlí a všemi místními částmi.
Důvodem je zamezení šíření nemoci Covid-19. Zásobování
potravinami a dalším nezbytným zbožím je zachováno a nijak se
nemění. Lidé s trvalým pobytem v Uničově nemohou město opustit. Byl
rovněž vydán zákaz pohybu po samotném Uničově s výjimkou cest do
práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři. Dále lidé smějí
své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své
příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí. Zaměstnanci
pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště
mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích
zaregistrováni a bude jim nařízena 14denní karanténa v místě bydliště.
Do města nebude nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů
zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů a lidí s
trvalým bydlištěm mimo Uničov, kteří však v Uničově pečují o své
blízké. Každý z nich bude na kontrolním stanovišti vybaven
ochrannými prostředky. Obchody s potravinami, drogerie, lékárny,
prodejny krmiv pro zvířata nebo čerpací stanice zůstávají otevřeny.
V případě informací vznikla linka 1212.
Obec Újezd z důvodu nařízení vlády omezuje úřední hodiny pro
veřejnost, a to následovně: pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu
od 14.00 do 17.00 hodin. V naléhavém případě využijte telefonní linku
585 035 119 nebo e-mailovou adresu obec@obec-ujezd.cz, kde
vyřídíme vaše požadavky. Poplatky za komunální odpad a za psy
můžete zaplatit převodním příkazem na účet obce. Pokyny naleznete na
webových stránkách obce www.obec-ujezd.cz, v sekci důležité info.
Dále vás žádáme, abyste místní poštu navštěvovali pouze v nezbytných
případech a pokud se tak stane, vyčkejte venku před budovou a choďte
po jednom. V obchodě dodržujte dostatečný odstup. Zakazuje se také
přítomnost občanů na vnitřních i venkovních sportovištích. Pokud máte
k dispozici roušky či respirátory, neváhejte je použít, ven vycházejte
pouze v naléhavých případech. Starosta obce žádá po dobu karantény
každého občana o maximální zodpovědnost, nevyhledávat skupiny lidí
a co nejméně vycházet ze svých domovů.

