Vážení spoluobčané,
Žijeme nyní v nelehké době, ta je spojena s mnoha příkazy a omezeními. Dostáváme se do
nových životních situací, se kterými se dosud nikdo z nás nesetkal. Přesto se s nimi musíme
nějak vyrovnat. Níže přináším přehled těch nejdůležitějších opatření. Musíme doufat, že
dodržování všech nových pravidel povede ke zmírnění šíření nemoci COVID-19 a povede
k návratu k „normálnímu životu“.
Znovu připomínám usnesení vlády, dle kterého se zakazuje s účinností od 19. března 2020 od
00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének.
Obecní Pražmo má k dispozici roušky, které si mohou občané zakoupit po telefonické domluvě
na obecním úřadě (cena roušky 50 Kč/ks).
Nedodržování tohoto nařízení je považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta
až do 20 000 Kč.
Volný pohyb osob je omezen na nejnutnější důvody (nakupování, práce aj.). Měla by se
dodržovat minimální vzdálenost osob na veřejnosti aspoň 1 m. Neměli by se shromažďovat
více jak dva lidé (kromě členů jedné rodiny). Volný pohyb osob je takto omezen nejméně do
1. dubna 2020.
Nedoporučuje se navštěvování svých babiček a dědečků, kteří tím mohou být za současné
situace ohroženi. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem než osobní návštěvou, zajistěte jim
nákup a vše potřebné.
Znovu připomínám, že pokud víte o někom ve vašem okolí (zejména senioři), že je sám a nemá
se o něj kdo postarat, nahlaste to na obecní úřad. Obec zajistí těmto lidem donášku nákupu.
Nákupy: obchody v obci i nejbližším okolí mají prodejní plochu menší než 500 m2, neplatí
v nich tedy nařízení vlády o vyhrazených časech pro nakupování seniorů. Senioři by ale měli
být obslouženi přednostně, neměli by stát ve frontách. Proto prodejny apelují na občany, aby
se v obchodě dodržovaly bezpečné rozestupy a strpěli jistá omezení, která s tímto souvisí.
COOP v Raškovicích upozorňuje na zkrácení pracovní doby:
Pondělí – pátek
7 – 16 h
Sobota
7 – 11 h
S ohledem na výše uvedené informace přistoupí zaměstnanci prodejny k regulování počtu
zákazníku v prodejně.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se obraťte na obecní úřad telefonicky nebo emailem.
Děkuji vám všem za vstřícný přístup a dodržování všech doporučení a nařízení.
Taktéž vám všem přeji pevné zdraví.
Mgr. Michaela Honešová, starostka obce

