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ÚŘEDNÍ DOBA PRO
VEŘEJNOST

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás mimořádný zpravodaj. Toto
Obecní úřad Nová Ves v Horách
mimořádné číslo by mělo sloužit ke shrnutí nových
opatření v nouzovém stavu.
Když to na začátku popíši vlastními slov, tak se jedná o
zatím třítýdenní uzavření nás všech doma s výjimkou
vycházení v katastru naší obce. Katastr obce není od
Omezte, prosím, návštěvy úřadu na nutné minimum, popř. využijte platbu
cedule k ceduli. Náš katastr obce je od výjezdu z lesa od
kartou a před vstupem si dezinfikujte ruce prostřednictvím připraveného
automatu! Nezapomeňte na ochranu dýchacího ústrojí.
Horního Jiřetína až po Lesnou na jedné straně a až po
Mníšek na straně druhé. Myslím si, že okruh na
Kdykoliv nám můžete zavolat: (476 113 156, pevná linka je automaticky
procházky je u nás dost veliký. Po obci je povinnost nosit
přesměrována na mobil), nebo můžete využít elektronický způsob
komunikace!
nepřetržitě minimálně chirurgickou roušku a jen mimo
zastavěnou oblast je možné si roušku sundat, pokud
Rozvoz obědů nadále pokračuje, tel.: 730511177
budete sami nebo s rodinnými příslušníky. Na nákupy,
Poplatky za odpad, psy, pronájmy pozemků apod. můžete hradit bankovním
k lékaři, na úřady nebo do zaměstnání v rámci okresu
převodem. Výše poplatků zůstává nezměněna. Kdo má problém
Most by mělo být povoleno bez dokládání formulářů.
s bezhotovostní platbou, jsme připraveni posečkat se splatností!
Mimo okres je povinné se prokázat dokladem např. od
zaměstnavatele, či čestným prohlášením, že je tato cesta nezbytná.
Čestné prohlášení by mělo obsahovat: Cíl cesty, popřípadě kontakt cílového místa k případnému ověření. Pokud není
někdo z vás trvale hlášen v naší obci a potřebuje vyplnit formulář, který najdete na stránkách ministerstva vnitra, tak
nás neváhejte kontaktovat a my vám formulář potvrdíme s razítkem obce.
Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat informace nebo potvrzení rodinných příslušníků, kteří se
starají v naší obci o své rodiče např. nákupy atd. Pokud by potřeboval někdo z našich seniorů například respirátory
nebo by měl problém s nákupy, jsme připraveni vám pomoci.
Věřím, že to všichni společně zvládneme, i když to pro všechny z nás je nepříjemné a velmi omezující.
V posledních týdnech se zvyšuje počet covid pozitivních pacientů i u nás v obci a bohužel i někteří onemocnění
podlehli. Proto chci věřit, že toto omezení bude mít smysl a k eskalaci viru v naší obci nedojde. A nikdo se nedostane
již nyní do přeplněné Mostecké nemocnice. Věřím, že po třech týdnech budeme blíže k očkování a během dubna
k pomalému návratu do normálu. Proto vás všechny prosím o schovívavost k dodržení všech nařízení, abyste tím
ochránili sebe, své rodiny a naše seniory.
Děkuji všem a přeji vám hodně slunečních dní a ať jsme všichni zdraví. A těm, kteří v tuto chvíli bojují s virem, přeji
brzké uzdravení.
Váš starosta David Kádner

Pondělí 8.00 – 17.00 h
Středa 8.00 – 17.00 h

Pokud je v tuto chvíli pro Vás, seniory, povinný respirátor FFP2 (KN95), z nějakého
důvodu nedostupný, obraťte se na obecní úřad. Jsme zásobeni omezeným množstvím
respirátorů české výroby, obec uvolnila finanční prostředky na jejich nákup. Rádi Vám
pomůžeme. Totéž platí i pro dezinfekci.

POTŘEBUJETE-LI
POMOCI S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ PROTI
COVID 19, OBRAŤTE SE
NA OBECNÍ ÚŘAD,
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Od pondělí 1. března 2021 bude zpřístupněn centrální rezervační
systém pro registrace osob starších 70 let, a to opět na
adrese: registrace.mzcr.cz
Do očkování se v týdnu od 1. března zapojí i praktičtí lékaři, a to dle
domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý
proces očkování. (ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR). Mezi těmito lékaři
je i MUDr. Lisický, u něhož se již na konci tohoto týdne mohou hlásit senioři
70+ a to výhradně přes e-mail: info@lp-medical.cz (pokud však chcete
provést očkování u MUDr. Lisického, nemůžete se před tím registrovat sami
na portálu: https://registrace.mzcr.cz/, v tomto případě už budete
registrováni k očkování přímo ve vybraném oč. centru a půjdete se naočkovat
tam).

MUDr. Pavel Lisický z důvodu úrazu do odvolání v Nové
Vsi v Horách neordinuje. Lékařskou péči poskytuje
v ordinaci v Mostě (včetně pátků!). Detailní info:
www.lp-medical.cz.

CO PLATÍ OD 1. 3. 2021?

























Roušky a respirátory:
Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.
Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě
Školy, školky, dětské skupiny
Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro
menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle
Obchody a služby
Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu.
Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si
mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.
U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.
Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:
Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli
okresu.
Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o
zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.
Omezení pohybu mezi okresy:
Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení
zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a
podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty.
Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například
žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den
účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu
platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro
partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti.
Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání
tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

ODKAZY KE STAŽENÍ FORMULÁŘŮ: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx
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