Obec Rešice
Rešice 97, 671 73 Tulešice

Zápis ze zasedání krizového štábu
obce Rešice ze dne 20.03.2020
Krizový štáb obce Rešice se sešel podruhé dne 20.03.2020 v 16:00 hodin a řešil
mimořádnou situaci, která vznikla v ČR s vyhlášením nouzového stavu.
Krizový štáb obce Rešice projednal, vzal na vědomí a navrhl níže uvedená doporučení:

1. Přijatá opaření vládou České republiky, způsob informování občanů a stav epidemiologické situace
v našem okolí.
2. Dezinfekce veřejného prostranství a společenských prostor
Obec Rešice zajistila prostřednictvím firmy DERASLUŽBY dezinfekci Společenského domu A. Opálky a
autobusových zastávek. Tato dezinfekce se bude po ukončení nouzového stavu ještě jednou opakovat.
3. Ochranné roušky
Obec Rešice zajistila všem svým občanům látkové ochranné roušky, které budou v nejbližší době
rozneseny do všech domácností v naší obci. Zásoba těchto roušek je dostačující, pokud by byl z řad
občanů zájem, je možné roušky vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.
Úřední hodiny : PO, ST v době od 14:00 do 17:00 hodin.
4. Pomoc ve formě nákupu v karanténním období
Nadále platí, že Obec Rešice nabízí seniorům a případně občanům v karanténě nákupy potravin, léků a
drogerie. Šiřte prosím tuto informaci kolem sebe, spousta lidí nemá přístup k webu a FB. Informace
proběhne i rozhlasem. Služba je určena seniorům i dalším občanům obce Rešice a Rešice -Kordula,
kteří by se mohli ocitnout v nařízené domácí karanténě v rámci preventivních opatření k šíření
koronaviru COVID-19.
Služba bude provozována Obecním úřadem Rešice v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Objednávat je možné po dohodě na tel. čísle 724 185 324 nebo 724 546 610. Hovor bude brán jako
závazná objednávka a bude možný do max. hodnoty 500Kč. Vyžadované informace: jméno, příjmení,

adresa, základní info o nákupu. Platba bude provedena vždy v hotovosti přímo pracovnici obecního
úřadu oproti účtence.

Během působení jakékoliv neobvyklé situace respektujte, prosím, oficiální informace a doporučení.
Řiďte se pokyny vlády, zdravotníků, policistů a hasičů. Při respektování přijatých vládních nařízení
pomáhejte taky ostatním lidem ve svém okolí, především těm, kteří to nezvládnou sami ( lidé staří,
nemocní apod.). Vzájemná podpora je důležitou součástí úspěšného zvládnutí této neobvyklé situace.
Přispívá k pocitu sounáležitosti s druhými, pocitu vlastní užitečnosti a moci vyrovnat se se situací, ale
zároveň se nebojte si říci o pomoc.

Starostka obce děkuje všem členům krizového štábu, občanům a dalším dobrovolníkům
podílejících se na zvládnutí nouzového stavu v naší obci.

…………………………………..
Josef Pošvař
místostarosta obce

…………………………………………….
Petra Jílková
starostka obce

