Informace pro občany

Nařízení Vlády ČR
od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o současných omezeních, vzhledem ke
koronavirové pandemii a chtěli bychom také doplnit informace, týkající se
konkrétně města Rožmberk nad Vltavou.
1. Zákaz chození po ulicích, navštěvování se, srocování s výjimkou cesty do
práce, za nákupem (jeden příslušník z rodiny), k lékaři. Nakupování
pouze nutných věcí jako potravin, léků (i pro zvířata).
2. Dovoz obědů pro seniory zůstává beze změn, restaurace Rybářská bašta
může po dohodě vařit do přenosných nádob.
3. Úřední hodiny na MěÚ (dle nařízení Vlády ČR) pouze pondělí a středa
od 8,00 do 11,00 hodin. Mimo tyto hodiny bude MěÚ uzavřen. Pošta
Rožmberk nad Vltavou beze změn (přítomnost ochranného skla).
4. Pendleři do Rakouska – hraniční přechod Dolní Dvořiště, nedaří se
domluvit (ve spolupráci se Senátem a PS ČR) otevření dalších hraničních
přechodů. Na hraničním přechodu Dolní Dvořiště počítejte zhruba s 1,5
hodinovou čekací dobou a je potřeba mít s sebou pracovní potvrzení.
5. Lékař – zatím beze změn.
6. Běžná rouška – domnívám se, že běžnou roušku bez respirátoru lze
nahradit několikrát přeloženým šátkem. Šátky je potřeba po několika
hodinách prát a dezinfikovat. Dodržovat hygienické návyky je
samozřejmostí.
7. Pokud se nemůžete obrátit na rodinné příslušníky či známé, nabízíme
pomoc z MěÚ Rožmberk nad Vltavou (nákup, lékař, léky apod.)

Rušení společenských akcí:
11.4.2020 – Velikonoční zajíček
11.4.2020 - Bílá taneční zábava
12.4.2020 – Velikonoční koncert v kostele sv. Mikuláše
18.4.2020 – Sázení stromů
30.4.2020 – Stavění májky a pálení čarodějnic
V případě dotazů se obracejte na tato důležitá telefonní čísla:
Celostátní nonstop infolinka - 724 810 106 a 725 191 367
Celostátní infolinka v souvislosti s koronavirem – 1212
Krajská hygienická stanice České Budějovice – 736 514 386
Okresní hygienická stanice Český Krumlov – 387 712 720
MUDr. Bencová – 380 748 106
Dětský lékař Vyšší Brod – 728 917 756
Nemocnice Český Krumlov – 380 761 111
Nemocnice České Budějovice – 387 871 111
Mgr. Lenka Schwarzová – starostka - 736 634 765

Vážení spoluobčané, sousedé,
vždy v každé situaci pomáhá psychická pohoda a dobrá nálada.
Nepodléhejte panice, všichni si budeme pomáhat. Nesouhlasím
s mediálními příměry některých novinářů, kteří přirovnávají tento stav ke
stavu válečnému. Je to velké rouhání. Máme světlo, teplo, jídlo, léky atp.
Svou disciplinovaností, pokorou a solidaritou mnohému napomůžeme.
V Rožmberku nad Vltavou 16.3.2020

Lenka Schwarzová - starostka

