Obec Rešice
Rešice 97, 671 73 Tulešice

Zápis ze zasedání krizového štábu
obce Rešice ze dne 16.03.2020
Krizový štáb obce Rešice se sešel dne 16.03.2020 v 16:00 hodin a řešil mimořádnou
situaci, která vznikla v ČR s vyhlášením nouzového stavu.

Krizový štáb obce Rešice projednal a navrhl níže uvedená doporučení:

1. Webové stránky obce Rešice https://www.resice.cz/koronavir/
Obec Rešice založila na svých webových stránkách odkaz KORONAVIR, kde budou ukládány
aktuální informace o výskytu COVIT-19, nařízení vlády ČR a ostatní informace k danému
tématu. Každý občan má dále možnost dostávat informace, které jsou vloženy aktuálně na
webové stránky obce, a to prostřednictvím e-mailu. Je nutné se na našich stránkách registrovat
v kolonce (v pravém sloupci) INFORMACE E-MAILEM.
2. Úřední hodiny Obecního úřadu Rešice
Na základně Usnesení Vlády ČR č. 217 ze dne 15.3.2020 o omezení úředních hodin po dobu
16.3.-24.3.2020 bude Obecní úřad Rešice pro veřejnost otevřen : PO, ST v době od 14:00 do
17:00 hodin. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. čísle 724 185 324, 724 546 610
nebo prostřednictvím e-mailu: obec@resice.cz.
3. Infolinka 1212
Kvůli šíření nového typu koronaviru vyhlásila vláda v České republice karanténu. Pro informace
se lidé mohou obracet na speciální infolinky ministerstva zdravotnictví, hygienických stanic
i zdravotních pojišťoven. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje /po-pá: 8:00-17:00/
tel. 773 768 994. V provozu je nově i bezplatná celostátní informační linka 1212.
Prosíme všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali výhradně v případě ohrožení života!
4. Pomoc ve formě nákupu v karanténním období
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.
5. Oznamujeme občanům informaci Krajské hygienické stanice, že ke dni 15.3. 2020 k 19.
hodině nebyl na okrese Znojmo potvrzen případ onemocnění korona virem. Zachovejte prosím
klid a rozvahu při překonání této situace. Děkujeme za pochopení a důrazně apelujeme na
všechny občany Rešic a Rešic-Kordula, aby maximálně dodržovali opatření vyhlášená vládou
ČR. Dávají nám tak velmi vysokou šanci, že nenakazíme sebe ani své blízké.

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

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

