KARANTÉNA ČR - OPATŘENÍ OBCE VYSOKOV
Vážení spoluobčané, z důvodu vyhlášení karantény na území ČR jsme se rozhodli, že obec s pomocí
členů JPO Vysokov bude zprostředkovávat následující služby:
➢ nákup nezbytně nutných potravin (ovoce i zeleniny), léků (erecepty) a drogérie
• pro seniory nad 65. let
• pro zdravotné postižené
• pro lidi s oslabenou imunitou, popř. pro lidi žijící osaměle
• pro lidi, kteří se nacházejí v karanténě
Od úterý 17.03.2020 budeme přijímat objednávky na nákup nezbytných potravin, léků a drogérie, a
to od 8 do 10 hodin, telefonní číslo: 724 186 823 (starostka), popř. email: obec.vysokov@tiscali.cz
následně bude nákup zajištěn a distribuován.
Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, doručení samozřejmě zdarma. V nákupní tašce
budete mít umístěn paragon za nákup, naši pracovníci paragon vyfotí a elektronicky přepošlou na
Obecní úřad. Zde Vám založíme „kartu“, na které budeme evidovat částky nákupů. Po skončení
karanténních opatření vás vyzveme k úhradě. Prosím nedávejte peníze našim pracovníkům, dbejte na
jejich zdraví. Ti, kteří mají internetové bankovnictví, mohou částku za nákup posílat na účet obce:
9622551/0100, variabilní symbol č.p. vaší nemovitosti.
Nákup bude umístěn za plot vaší nemovitosti, tak abychom co nejvíce ochránili členy naší jednotky a
naše zaměstnance.
➢ rozvoz nedoručené pošty, která je uložena ve Výdejním místě obce Vysokov

Nedoručená pošta bude rozvážena pracovníky Obecního úřadu v odpoledních hodinách v ÚTERÝ a
PÁTEK. Prosíme, nechoďte si pro poštu na Obecní úřad. Zaměstnanci Vám vhodí nedoručenou poštu
spolu s pokyny k vyplnění do vašich schránek. Druhý den si z vašich poštovních schránek vyzvednou
podepsané převzetí. U pátku dojde k vyzvednutí podepsaných dokumentů v pondělí. U těch, kteří
nemají volně přístupné poštovní schránky prosíme o vhození podepsaných dokumentů do poštovní
schránky před obecním úřadem, popř. nás kontaktujte na telefonním čísle 724/186 823 (starostka) a
domluvíme jinou formu předání.
➢ uzavření obecního úřadu

Obecní úřad Vysokov bude pro veřejnost uzavřen od 16.03.2020 do 24.03.2020 (zatím). Moc prosíme,
komunikujte s námi výhradně telefonicky nebo elektronicky. Telefonní číslo: 724 186 823 (starostka),
elektronicky: obec.vysokov@tiscali.cz, renatafiedlerova@centrum.cz
➢ informace Obecního úřadu pomocí sms

Zavádíme službu „Mobilní rozhlas“, tj. informování spoluobčanů formou sms. SMS budou rozesílány
z našeho bezdrátového rozhlasu. V současné době pracujeme na datovém zajištění telefonních čísel
tak, aby každá nemovitost byla informována. V případě, že nemáte o tuto službu zájem, kontaktujte
nás a my Vás ze systému vymažeme.
Vše společně zvládneme, jen se teď každý musí chovat zodpovědně a ohleduplně k ostatním. Je
nezbytně nutné zodpovědné chování každého z nás, jen tak stanovená opatření budou mít smysl. Měli
bychom si vzít k srdci slova Ministra vnitra ČR na otázku k porušení omezení volného pohybu lidí
„Hrozí jim, že někoho nakazí, ten umře a jim to bude celý život líto.” Ministr vnitra apeloval na Čechy,
ať přemýšlejí hlavou a nesnaží se omezení nějak obejít, jinak to v ČR může dopadnout jako v Itálii.

