Vážení spoluobčané,
v této nelehké době bychom vás touto cestou chtěli seznámit s některými důležitými
informacemi, které souvisí nejen s vyhlášením nouzového stavu, ale také s naší obcí.
Na řešení současného stavu se podílí krizový štáb spolu se zastupiteli a zaměstnanci obecního
úřadu.
Usnesením vlády je zakázán volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou např. cest
do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou a k obstarání základních životních potřeb, cest
do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
pohybu v přírodě a parcích, cest zpět do místa svého bydliště a pohřbů. V rámci výše
uvedeného je nutno omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Do odvolání platí zákaz vycházet ven bez ochrany obličeje.
O ochranné pomůcky jsme požádali, nicméně zatím jsme žádné neobdrželi. Proto jsme
se snažili zajistit roušky, ale i ty zatím jsou k dispozici pouze v omezené míře. Obracíme se,
proto s prosbou na ty z vás, kteří by se chtěli zapojit do šití roušek a kontaktovali nás na čísle
774 961 618. Vítána je také pomoc při zajištění látek ze 100 % bavlny, ze kterých roušky
s dobrovolníky ušijeme. Poděkování patří těm, kteří se již sami pustili do šití a rouškami
obdarovali své sousedy a známé, a také těm kteří roušky a látky do dnešního dne obci
poskytli. Roušky přednostně obdrží občané obce nad 65 let a více.
Pro zachování funkce roušky je bezpodmínečně nutná každodenní údržba. Rouška se musí
každý večer vyvařit a následně vyžehlit, aby vysokou teplotou došlo k jejich sterilizaci. Pak
zůstává její funkce zachována a může následující den opět sloužit.
Dalším doporučením pro zamezení šíření nákazy je dodržování bezpečného odstupu
minimálně 2 metry od ostatních, vyhýbání se veřejné dopravě, omezení rodinných návštěv
a setkání s přáteli, upřednostňovat placení kartou před hotovostí, nepodávat si s nikým ruku ...
Obecní úřad Štítina je pro veřejnost uzavřen, přesto neodkladné záležitosti lze řešit
po telefonické domluvě na čísle 553 677 111 v době od 8:00 do 12:00 hodin. V souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu je posunuta doba splatnosti místních poplatků za odpady a psy.
Sledujte prosím aktuální informace zveřejňované prostřednictvím obecního rozhlasu
a internetové stránky obce (www.stitina.cz).
V době od 7:00 do 9.00 hodin mohou v obchodech nakupovat pouze senioři nad 65 let
a více. Pro ostatní zákazníky v této době platí zákaz vstupu.
Z důvodu možné nákazy koronavirem COVID – 19 obec zřídila pro seniory zásobování
základními potravinami. To je možné objednat telefonicky na Obecním úřadě Štítina
553 677 111 den předem v době od 8:00 do 12:00 hodin. Rozvoz bude proveden následující
den v čase od 8:00 do 12:00 hodin. I zde se mohou hlásit dobrovolníci.
Česká pošta do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty, k uzavření dojde nejpozději
v 16 hodin. Od 10:00 do 12:00 hodin je pošta zpřístupněná pouze seniorům nad 65 let. Česká
pošta žádá občany o respektování výše uvedeného. Změna telefonního čísla České pošty
ve Štítině 954 274 791.
Do odvolání je uzavřena Obecní knihovna Štítina, dětské hřiště a park ve Štítině a hřiště
TJ Tatran, tělocvična a sál školy.

Praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček oznamuje, že kvůli šíření onemocnění COVID 19
došlo k omezení v ordinačních hodinách. Řešeny budou pouze naléhavé, akutní případy
bez zvýšené teploty, a to pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle 553 677 160,
728 164 767. Čekárna pro pacienty je uzavřena. Objednávky a roznos léků nadále zajišťují.
Pacientům v karanténě i dalším pacientům, u kterých je to možné, bude vystavena
eNeschopenka pouze na základě telefonické konzultace. Medikace bude řešena
prostřednictvím eReceptu na mobil pacienta. Zrušeny jsou všechna očkování, vstupní
a preventivní prohlídky včetně posudků zdravotní způsobilosti. Rovněž se odkládají kontroly
chronických pacientů bez akutních potíží.
Pacienti, na které se vztahuje karanténa a zároveň ti, kteří mají klinické příznaky, ať
kontaktují nově zřízenou linku 1212 nebo NON-STOP informační linky Krajské hygienické
stanice na čísle 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147.
V souvislosti s koronavirem nevyužívejte telefonní čísla 112 a 155.
Telefonní číslo 112 je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji
bude řešit více složek integrovaného záchranného systému. Telefonní číslo 155 slouží
občanům v případech život ohrožujících stavů.
Dětský lékař MUDr. Jan Lebeda ošetřuje výhradně po předchozím objednání.
Až do odvolání mění ordinační hodiny: pondělí (Kravaře 7:30 - 11:00, Štítina 12:00 - 13:30),
úterý (Kravaře 7:30 - 11:00, poradna 12:00 - 13:00, Štítina 13:30 – 15:00), středa (Kravaře
9:00 - 11:00), čtvrtek (Štítina 7:30 - 8:30, Kravaře 9:00 - 11:00, poradna 12:00 – 14:00),
pátek Kravaře 7:30 - 11:00, Štítina 11:00 - 12.15). Zdravotní stav dítěte konzultujte
s lékařem na telefonním čísle 736 286 729, 553 672 297). Aktuální informace na adrese:
mudr-jan-lebeda.modernilekar.cz
Mateřská a základní škola gen. Heliodora Píky ve Štítině je až do odvolání uzavřena.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo vydáno opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou
probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Doporučuje se upřednostnit,
pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole (prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem), případně
dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
Po ukončení mimořádných opatření bude uskutečněno setkání se zapsanými dětmi zaměřené
na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy
(motivační část).
Zápis do mateřské školy dne 7. 5. 2020 zatím není zrušen. Aktuální informace naleznete
na stránkách školy (www.zsstitina.cz) a obce (www.stitina.cz).
Milí spoluobčané, věříme, že toto nepříznivé období společnými silami zvládneme. Je však
důležité, aby každý z nás dbal nejen o zdraví své, ale také o zdraví druhých. Buďme solidární,
respektujme vydaná nařízení a pomáhejme si. Zachovejme klid a pobyt doma využijme např.
k jarnímu úklidu nebo k přípravě zahrádky. Děkujeme všem, kteří pomáhají.
S přáním pevného zdraví
za krizový štáb Martina Slaninová, místostarostka
Ve Štítině 20. 3. 2020

