Vážení spoluobčané,
opět po týdnu se na Vás obracím s aktuálními informacemi ohledně koronaviru
COVID-19 a alespoň ve zjednodušené podobě se pokusíme vybrat ty důležité, které
se bezprostředně týkají nás všech. K dnešnímu dni, tj. 28.3.2020 ráno, v České
republice prokazatelně onemocnělo 2.422 osob a 9 z nich bohužel tomuto zákeřnému viru
podlehlo. Skutečný počet nakažených však může být podstatně vyšší a všechna uvedená čísla ještě
nějaký čas významně porostou. Přesto Vás prosím – nepodléhejte panice a snažte se v rámci
možností žít normální život. Všichni děláme všechno pro to, abychom rizika nákazy a následné
dopady na naše další životy minimalizovali. A proto opět apeluji i na Vás - tuto hrozbu
nepodceňujte a dodržujte veškerá vydaná opatření, buďte solidární a zodpovědní vůči druhým.
Dále uvádíme informace, které jsou důležité pro každého z nás (sledujte naše webové stránky
www.tusovice.cz, kde průběžně zveřejňujeme podrobné informace):
- zákaz pobytu a pohybu všech osob mimo své bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
- omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezení kontaktů
s jinými osobami, pobývání na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob
- zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, kosmetiky a drogistického zboží všem
osobám (mimo seniory nad 65 let, držitele ZTP-P nad 50 let a jejich doprovod) v čase od 8:00
do 10:00 hodin (platí pro obchody s prodejní plochou nad 500 m2)
- doporučení osobám nad 70 let nevycházet ze svých domovů
- zákaz volného pohybu osob na celém území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání,
zdravotnických zařízení, za rodinou a za zajištěním dalších nezbytných životních potřeb.
- uzavření hřbitova v Chrašticích od 27.3.2020 do odvolání
- zřízení informační linky 1212
- úprava provozu jednotlivých ambulancí ONP a rozšíření zubní pohotovosti na všechny dny
v týdnu
- zrušení úředních hodin obecního úřadu po dobu trvání nouzového stavu a přechod na
elektronickou formu komunikace. V případě potřeba nás kdykoliv kontaktujte e-mailem nebo
zavolejte
- všechny pošty mají omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16:00 hodin a zrušen víkendový
provoz
V minulém týdnu jsme Vás vyzvali k nabídce vzájemné pomoci. Velmi za tuto pomoc děkujeme a
jen díky ní jsme schopni v současné době zajišťovat následující aktivity, které Vám alespoň
částečně ulehčí život:
1. I v Tušovicích šijeme roušky. Není jich nikdy dost a jsme velmi rádi, že
díky našim šikovným šičkám pí.Berkové a pí.Honischové Vám dnes
můžeme doručit třetí várku. Roušky jsou bavlněné, lze je prát na
maximální teplotu, následně usušit, vyžehlit a opakovaně použít.
2. Jistě všichni víte, že v celé České republice trvá akutní nedostatek dezinfekce. Díky
manželům Čubových se však pro Tušovice podařilo zajistit úvodní dodávku dezinfekčního
prostředku Anti-COVID. Do každé rodiny proto spolu s tímto dopisem dodáváme lahvičku
této dezinfekce. Protože jde o nedostatkové zboží, předáváme ji pouze osobně. Ti z Vás,
kteří ji nedostali (nebyli doma zastiženi) a mají o ni zájem, kontaktujte starostku obce a

domluvte si termín a místo předání. S dezinfekcí prosím neplýtvejte a neřeďte ji (ztrácí tím
účinnost), dodaný objem by měl vystačit na cca 100 cyklů umytí rukou.
Dále uvádíme informace k použití: Dezinfekce se aplikuje na pokožku nebo
povrchy. Na ruce se aplikuje např. po příchodu z práce nebo obchodu. Ruce
je potřeba nejprve umýt mýdlem a vysušit. Následně se malé množství
dezinfekce (cca 3 ml) vetře do pokožky, nechá alespoň 5 minut působit, pak
lze opláchnout. Dezinfekce není jedovatá, v žádném případě ji však nelze
pít, je vysoce hořlavá. Rovněž ji nenechávejte v dosahu dětí. Ideální pro
dávkování je např. dávkovač na tekuté mýdlo. Lze ji však aplikovat i
rozprašovačem, pozor však na zasažení očí.
3. Určitou možností jak dezinfikovat vnitřní prostory, auto nebo vodu je použití ozonového
generátoru. Ozonování výrazně omezuje rozšiřování nemocí
(např.chřipky), pomáhá sterilizovat společné prostory, dezinfikovat
deky, matrace a jiné vybavení. Je účinnější než UV záření a významně
usnadňuje život alergikům i astmatikům. Na našich stránkách najdete
podrobné informace a díky velkorysé nabídce pí.Toušové si nyní
můžete toto zařízení zapůjčit i pro Vaše potřeby. Zapůjčení je možné
vždy na dopoledne od 9:00-13:00 nebo odpoledne od 13:00-17:00
hodin po předchozí domluvě se starostkou obce. Ta rovněž každému
z Vás sdělí kde a v kolik si zařízení vyzvednout a kam a v kolik ho zase
vrátit nebo předat. Podrobný návod k použití je samozřejmě součástí tohoto zařízení.
4. Nabídka nákupu základních potravin, drogistického zboží a léků pro
osoby nad 70 let, osoby zdravotně oslabené nebo osoby v karanténě.
V případě potřeby nás kontaktujte v době od 14:00 – 18:00 hodin a
pošlete nám Vaše požadavky. V průběhu následujícího dne zajistíme
nákup a rozvoz vámi objednaného zboží.
Upozorňujeme, že všechny uvedené služby a materiální pomoc jsou občanům Tušovic a
Tušoviček poskytovány zcela zdarma, obec všechny tyto aktivity koordinuje a ve spolupráci
s hasiči zajišťuje jejich distribuci. Za to patří všem zainteresovaným velký dík.
V případě, že kdokoliv z Vás chcete a můžete jakýmkoliv dalším způsobem ostatním spoluobčanům
pomoci, kontaktujte nás. Velmi rádi těmto Vašim aktivitám poskytneme maximální podporu a
publicitu. Chcete-li být průběžně informováni o důležitých událostech v obci pomocí hromadně
rozesílaných SMS zpráv, zašlete nám číslo, na které můžeme tyto zprávy posílat. Zároveň prosím
omluvte, pokud se hned nepodaří vše na 100%. Jsme jen lidé, vše je pro nás nové a učíme se za
pochodu.
Závěrem ještě jednou díky za vše, buďme silní a táhněme za jeden provaz. Jsme v tom všichni
společně a společně taky tuto hrozbu zvládneme.
Marie Švejdová, starostka obce
Kontaktní údaje:
Mobil:
724 188 064
E-mail:
obec.tusovice@tiscali.cz

