Oznamujeme občanů, že lidé starší 65 let mají s platností od dnešního
dne vyhrazen nový čas pro nakupování potravin ve větších prodejnách,
a to od 8.00 do 10.00 hod. Toto se netýká obchodů do 500 m2, tzn, že
v místních obchodech můžete kdokoliv nakupovat po celou otevírací
dobu.
Oznamujeme občanům, že plánované přerušení dodávky elektřiny,
které se mělo konat ve středu 1. dubna 2020, bude zrušeno. O
náhradním termínu o přerušení dodávky elektřiny vás budeme
informovat.
ZD Újezd u Uničova oznamuje, že od pondělí 30. března 2020 zahájí
provoz družstevní kuchyně a jídelny. Zájemci si mohou oběd na pondělí
objednat (narazit stravenku) v pátek 27. března 2020 v době od 8.00 –
10.00 hod, případně objednat telefonicky na čísle 585 035 074 nebo
605 924 886.
Prodej stravenek a jejich výměna na měsíc duben bude na jídelně ZD
Újezd ve dnech 30. – 31. března od 11.30 do 12.30 hodin.
Žádáme občany, kteří nemají výrazně označen dům číslem popisným,
aby tak učinili.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje doporučuje všem
osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro
vlastní potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech,
zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami. Tyto
soukromé záznamy by měly obsahovat: datum, čas a délku kontaktu
s jinými osobami, místo, kde ke kontaktu došlo, osoby, které byly
kontaktu přítomny, informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního
stavu, datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po
telefonu s lékařem, popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu
s jinými osobami. Tyto záznamy se doporučují uchovávat alespoň po
dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání
nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany
KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby.
Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

Záznamy Krajské hygienické stanici nezasílejte, údaje by byly
telefonicky sděleny pouze na vyžádání KHS.

