MĚSTO VRATIMOV INFORMUJE OBČANY
Vážení občané, na základě vládou vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví
onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem Vám sdělujeme následující informace:

-

žádáme všechny občany Vratimova, kteří jsou v karanténě, aby tuto informaci
neprodleně oznámili Městskému úřadu ve Vratimově
(meu@vratimov.cz a tel. 595 705 911).
Městský úřad Vratimov poskytuje pomoc lidem v karanténě a starším občanům, kteří
budou mít problém zajistit si potřebné nákupy či vyzvednutí léků.
Kontakt na telefonním čísle 607 225 927,

-

na Městském úřadu Vratimov úřední hodiny pro veřejnost s osobním kontaktem jsou
UPRAVENY na pondělí a středu 9:00–11:00 a 13:00–16:00 h,
Apelujeme na občany, aby, pokud osobní kontakt není nutný, své záležitosti řešili
přednostně telefonicky, elektronicky nebo zasláním písemností.
Telefonní kontakty včetně e-mailů zaměstnanců najdete
https://www.vratimov.cz/urad/zamestnanci/,

-

od 09.10.2020 se zavírá tělocvična v Horních Datyních,

-

MÚ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Vratimova a Horních Datyň a Vratimovskými
službami zajišťuje 2x týdně postřikovou desinfekci veřejných míst jako jsou zastávky MHD,
kontejnerová stání, vchod do budovy COOPu apod.,

-

od 09.10 do 11.10.2020 se omezují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve
vnitřních prostorech staveb,
sportovní akce v rámci soutěží na max. 130 osob,
účast na bohoslužbě na nejvýše 100 osob,

-

od 12.10 do 25.10.2020 se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob
ve vnitřních prostorech staveb (např. bohoslužby, taneční akce, spolkové akce, sportovní
akce, přehlídky apod.),

-

od 09.10. do 25.10.2020 se omezuje provoz stravovacích služeb pouze na dobu 6:00–
20:00 h. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci,

-

od 19.10. do 25.10.2020 se omezuje účast na svatbě v maximálním počtu 30 osob.

Žádáme občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně
dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická
pravidla. Sledujte prosím aktuální informace.
Ve Vratimově 09.10.2020
Bc. Martin Čech
starosta

