Speciální číslo Zpravodaje k aktuální situaci v Městysi
Rokytnice nad Rokytnou vycházející z nařízení vlády ČR

(k datu 24. března 2020). Prosíme, sledujte informační kanály jako web Městyse Rokytnice, FB
stránky, rozhlas, informace neustále aktualizujeme.
Všechna opatření, která jsou nastavena, nechtějí omezovat naše práva a svobody, ale chtějí nás
chránit. Mají zamezit rychlému šíření nákazy COVID 19, kterou jsou nejvíce ohroženi senioři. Velice
děkujeme za spolupráci a pochopení.

Shrnutí dosavadních informací a opatření nastavených
z důvodu snížení nákazy koronaviru:
POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK či jiné ochrany obličeje
Dle nařízení vlády ČR je od čtvrtka 19.3.2020 zakázáno vycházet z domu a pohybovat se na
veřejných prostranstvích, v obchodech a dalších
veřejných objektech bez ochrany obličeje
(rouška, šátek, šála...). Důrazně prosíme všechny
občany o dodržování tohoto nařízení. Většina
z nás už má vlastní látkovou roušku, pokud tomu
tak není, je možné si zavolat na úřad městyse a
objednat si donášku roušky do vašeho domova.
Tímto děkujeme všem „švadlenkám“
Rokytnice, které s touto službou pomohly!

z

Látkové roušky je třeba vyvařovat na 90 stupňů Celsia (v hrnci) a správně si ji nasazovat tak,
aby byly skutečně zakryty nos i ústa. Jednorázové ústenky vždy po použití vyhodit.

OMEZENÍ POHYBU OSOB VE VĚKU NAD 70 let
Doporučujeme seniorům starším 70 let, aby se zdržovali doma a ozvali se, pokud budou
potřebovat nakoupit či jiné služby, případně si jen tak popovídat na kontakty uvedené níže.

Obchody uzpůsobily otevírací dobu prodeje potravin pro
seniory 65+ v čase 8.00 - 10.00 hodin.

ODSTUP OSOB A NESROCOVÁNÍ SE
Důrazně prosíme o nesrocování se osob a případném odstupu
na vzdálenost cca 2 metry (obchody, úřady, venku v přírodě).

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU
Občané by měli vycházet z domovů pouze za účelem práce,
nákupu, nezbytné cesty za rodinou. Povoleny jsou zdravotní
vycházky. Opět, pokud se někde venku potkáte, dodržujte
ochranu obličeje a odstup na vzdálenost cca 2 metry.

HYGIENA RUKOU, PŘÍZNAKY, KONTAKTY
Často si myjte ruce mýdlem, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým
kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!
V případě potíží telefonicky kontaktujte svého
praktického lékaře nebo Nemocnici Třebíč:
- v pracovní době infekční ambulanci ☎ 568 809 507
- mimo pracovní dobu infekční oddělení ☎ 568 809 524

Vše můžete konzultovat na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina:





☎ 567 564 551 (Po-Čt: 8.00-15.00, Pá: 8.00-14.30), infolinka ☎ 566 650 866.
Telefonní linka COVID pro občany kraje Vysočina ☎ 564 602 602
NONSTOP informační linka Státního zdravotního ústavu ☎ 724 810 106, ☎ 725 191 367.
Při vážných zdravotních komplikacích volejte tísňovou linku ☎ 155!

DALŠÍ ZMĚNY - ŠKOLA, POŠTA, LÉKAŘI, OBECNÍ ÚŘAD, FARNOST
Je uzavřena Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou do odvolání.
Informace pro rodiče a žáky jsou aktualizovány na www.zsrokytnicenr.cz. Žádost o
ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy po tel. domluvě na 774 493 631.
Základní škola Čáslavice uzavřena do odvolání - informace na www.zscaslavice.cz.

Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku proběhne
ve středu 1. dubna 2020 v odpoledních hodinách v budově školy. Zápis proběhne bez dětí.
Rodiče si přinesou:
-

Rodný list dítěte
Občanský průkaz
Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu nebo doporučení odborného lékaře nebo
klinického psychologa k odkladu

Ředitelství ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou žádá rodiče, aby si přesný čas zápisu domluvili
telefonicky v pondělí 30. 3. 2020 s ředitelkou školy, tel. 774 493 631.
Uzavřena zůstávají všechna vnitřní i venkovní sportoviště, dětská hřiště v Rokytnici n. Rok.
Dětská lékařka MUDr. Matějková bude ordinovat od 14. dubna 2020 po telefonické
domluvě. Zastupuje 26.3. - 27.3.2020 + 6.4. - 9.4.2020 MUDr. Skálová v Okříškách, tel.
568 870 360. Ve dnech 30.3. – 3.4.2020 zastupuje MUDr. Němcová v Třebíči, tel.
568 826 989.
Praktický lékař MUDr. Šmejkal: čekárna ve zdravotním středisku je uzamčena, vstupuje se
po zaklepání po jednom pacientovi a po jeho ošetření a odchodu z čekárny je umožněn
vstup dalšímu - tak, aby se co nejvíce omezil kontakt mezi pacienty. Nejlepší řešení je
domluvit předem návštěvu ordinace telefonicky na čísle: 568 882 633. Jsou odložena
všechna zbytná vyšetření - preventivní prohlídky, závodní preventivní prohlídky, prohlídky
řidičů 65+ atd. Předpis léků se provádí na telefon prostřednictvím elektronického receptu,
pracovní neschopnosti a karantény se provádí také elektronicky. Žádáme občany, pokud
mají příznaky chřipky se zvýšenou teplotou, kašel, kontaktujte lékaře telefonicky, do
ordinace nechoďte!
Zubní lékař MUDr. Štěpek: neordinuje do odvolání.
Lékařská zubní pohotovost pro Kraj Vysočina od 23.3.: DekaDent s.r.o. MDDr. Tomáš
Chládek, Sázavská 427, Habry, t.č. 777 730 557, ideálně domluva přes SMS, provozní doba
8.00 - 14:00 (v případě přetížení nastoupí druhá směna 14.00 - 18:00, případně dle domluvy).
Důležitá informace: Nevstupujte do budovy a do čekárny! Vyhledejte přízemní okno s
označením LSPP, zaklepejte a budete informování o dalším postupu.
Masáže pí Bělíčková: provozovna uzavřena do odvolání.
Omezení provozní doby Úřadu městyse Rokytnice n. R.: pondělí a středa: 8.00 - 11.00 hodin
Výběr poplatků: poplatek za TKO (550,- / 1 osoba) a poplatek ze psa (100,- Kč) prozatím
nebude vybírán hotově, možnost zaplacení bezhotovostně na účet č. 1522517319/0800, VS
= číslo popisné.

Omezená provozní doba POŠTA Rokytnice n. R.: denně 8.00 - 11.00 hodin. Těm občanům,
kteří si běžně vyzvedávají důchod na poště, bude doručen domů.
UPRAVENÁ PROVOZNÍ DOBA - COOP ROKYTNICE NAD ROKYTNOU:
PONDĚLÍ

6.30 – 15.00

ÚTERÝ

6.30 – 15.00

STŘEDA

6.30 – 16.30

ČTVRTEK

6.30 – 15.00

PÁTEK

6.30 – 16.30

SOBOTA

6.30 – 10.30

NEDĚLE

ZAVŘENO

FARNOST ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
Od 15. 3. je zrušena veřejná účast občanů při
bohoslužbách v Rokytnici n. Rok. i v Chlístově.
Mše svaté jsou slouženy v ohlášených časech
(viz. www.farnostrokytnice.cz), bez přítomnosti
věřících, jsou přenášeny on-line prostřednictvím
facebookového profilu farnosti. Kostel je otevřen
(pouze předsíňka) k individuální možnosti
zastavení se.
Doporučení: Farníci, kteří se nemohou osobně
účastnit bohoslužeb, mohou sledovat on-line
přenosy z farnosti, případně sledovat televizní či
rádiový přenos TV NOE, TV LUX, Rádio Proglas. Podrobnosti na www.cirkev.cz
Prosba: Prosíme o připojení vás všech občanů ke každodenní vzpomínce/modlitbě ve 20:00
hodin za posilu v této době, za všechny nemocné, zemřelé, ošetřující personál, vládní
rozhodování a další.

KONTAKTY:
Úřad Městyse Rokytnice t.č.: 568 882 635, starosta Antonín Novák - t.č. 728 350 802
Sociální výbor městyse a Farní charita Rokytnice, Jana Štefánková - t.č. 724 804 786.
Nebojte si říct o pomoc, jsme tady pro vás! Společně to zvládneme!
DĚKUJEME za dodržování pravidel!

