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Informace
starosty Obce Lichkov k nouzovému stavu v souvislosti s šířením
koronaviru COVID-19 v České republice
V souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 přijala vláda České republiky řadu
usnesení, která se dotýkají každého z nás. Níže je uveden přehled nejzásadnějších
opatření a souvisejících doporučení:
 do 12. dubna 2020 platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest do
zaměstnání, výkonu podnikání, k vyřízení úředních záležitostí, cest k lékaři, pro léky,
za nákupy základních potravin, zajištění péče o děti a blízké – omezte pohyb na
veřejnosti na minimum, dodržujte bezpečné rozestupy, mimo bydliště není povolen
pohyb bez roušky nebo improvizovaného prostředku k zakrytí úst a nosu; zákaz
volného pohybu se netýká pobytu v přírodě a v parcích a k návratu domů; pohyb na
veřejnosti je možný v maximálním počtu dvou osob – nařízení se nevztahuje na
rodinné příslušníky
 odpady – až do odvolání je uzavřeno sběrné místo obce – prosím, neoidkládejte
odpady před branou sběrného místa; je zrušen sběr a svoz nebezpečných odpadů;
nálepky na popelnice z roku 2019 platí až do konce měsíce května 2020 – vývoz
popelnic probíhá nadále podle harmonogramu
 do prodejny potravin Radka vstupujte výhradně po jednom, bezdůvodně se
nezdržujte v prostoru prodejny, vyhrazená doba pro seniory se na prodejnu Radka
nevztahuje, i přesto dejte seniorům přednost, ve frondě dodržujte rozestupy min. 2
metry
 restaurace jsou i nadále uzavřeny, vývařovna restaurace U nádraží nabízí prodej
obědů tzv. „přes okénko“ nebo prostřednictvím rozvozu až domů – tel.: 734 476 900
 základní i mateřská škola jsou nadále uzavřeny, školní jídelna je rovněž uzavřena,
kuchyň nevaří
 informační centrum obce a obecní knihovna jsou uzavřeny
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 seniorům nad 70 let věku se doporučuje nevycházet z domovů; nákup základních
potravin, vyzvednutí léků nebo dopravu k lékaři objednávejte na telefonu 731 469
469, 465 635 531; službu zajišťuje obec, jednotka SDH a dobrovolníci
 na obci a v prodejně Radka jsou k dispozici bavlněné roušky, na obci je dále
k dispozici chlorová dezinfekce na povrchy s obsahem chloru 1 g/l – pozor, může
způsobovat alergickou reakci na pokožce a v dýchacích cestách – vydává se do
přinesených nádob
 prosím Vás o podání informací o osobách, jenž vyžadují zvýšené hygienické nároky
(osoby po operacích, chronicky nemocné apod.), a to z důvodu zajištění respirátorů
třídy nejméně FFP2
 krizové linky a psychologická pomoc: krizová linka pro seniory tel.: 800 200 007;
linka na pomoc seniorům tel.: 840 111 122; psychologická podpora a praktické
informace – každý pracovní den mezi 09:00 a 15:00 hodinou poskytuje všem
potřebným krizová linka EDA.cz na tel.: 800 405 060
 nedávno prošlé osobní doklady lze v době nouzového stavu používat i nadále
 úřady omezily provoz – Městský úřad Králíky: úřední hodiny v pondělí a ve středu
pouze od 13:00 do 16:00 hodin; banky a pojišťovny omezily provoz; finanční úřad a
úřady práce vyzívají ke kontaktu na dálku – telefonem, datovou schránkou nebo emailem; Česká pošta, s.p. omezila provoz, seniorům budou důchody dováženy domů
 bezplatná celostátní infolinka ke koronaviru je 1212; linky 112, 150, 155, 156 a 158
mají lidé volat pouze v odůvodněných případech
 dopravci omezily provoz a ruší spoje – sledujte www.idos.cz, nástup a výstup do
autobusu je možný pouze zadními dveřmi
 při podezření na nákazu COVID-19 má pacient volat svého lékaře nebo hygienickou
stanici Pardubického kraje tel.: 602 730 251, v pracovní dny 07:00-19:00, víkend
07:00-19:00 hodin; v pracovní dny lze rovněž volat na telefonní čísla
protiepidemických oddělení v Chrudimi, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svitavách
 aktuální informace o koronaviru na https://koronavirus.mzcr.cz/
 obecní úřad nadále pracuje, nicméně si Vás dovoluji požádat, bude-li to možné a
vhodné, využívejte v co nejvyšší míře raději telefonický nebo emailový kontakt s
příslušným pracovníkem úřadu. V naléhavých případech volejte na telefony 465 635
531, 731 469 469 nebo pište na e-mail: starosta@lichkov.cz
 v souvislosti s výstavbou sociálních bytů v půdních prostorech obecního úřadu
dochází ke stavebním pracím a úpravám i v prostoru pro veřejnost, prosím omezte
své návštěvy na minimum
 na webových stránkách obce jsou průběžně uváděny potřebné informace k aktuální
situaci - http://www.lichkov.cz/
 nabídka právních služeb občanům – po dobu trvání nouzového stavu (event. dle
individuální dohody i později) s tím, ať již jde o občany, podnikatele, firmy,
zaměstnance či zaměstnavatele, kteří budou potřebovat řešit nějaké právní (či právně
navázané) problémy, mající souvislost s danou situací – kontaktujte starostu
Děkuji za pochopení a za dodržování nouzového stavu.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

