Vážení spoluobčané,
koronavirus COVID-19 již nějakou dobu ovlivňuje životy nás všech a bohužel to nevypadá,
že bychom se ho dokázali v dohledné době jednoduše zbavit. Vláda ČR proto vydává a
postupně zpřísňuje opatření, která mají za úkol šíření tohoto prevíta zastavit. Prosím každého
z Vás o dodržování přijatých opatření, maximální zodpovědnost a vzájemnou podporu. Mezi
přijatá opatření, která se bezprostředně dotýkají každého z nás, patří zejména:
-

zákaz pobytu a pohybu všech osob mimo své bydliště bez ochranných prostředků
dýchacích cest od 19.3.2020. Obec Tušovice v tuto chvíli alespoň provizorně zajistila
každému svému občanovi látkovou roušku. Najdete ji ve svých schránkách. Víme, že
to není mnoho, pokud proto máte možnost, šijte roušky i vy a nabídněte je ostatním.
Určitě to má smysl.

-

zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory
nad 65 let, a to v čase od 10:00 a 12:00 hodin

-

doporučení osobám nad 70 let nevycházet ze svých domovů. Těmto osobám, osobám
jinak zdravotně oslabeným nebo osobám v karanténě nabízíme zajištění základních
potravin a léků. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 724 188 064
nebo emailem na obec.tusovice@tiscali.cz v době od 14:00 – 18:00 hodin a pošlete
nám vaše požadavky. V průběhu následujícího dne zajistíme nákup a rozvoz vámi
objednaného zboží.

-

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 od 16.3.2020

Vážení občané, pokud vás napadne cokoliv, čím byste chtěli a mohli pomoci, kontaktujte nás.
Vaše nabídky velmi rádi zveřejníme na obecním webu www.tusovice.cz. Na našich stránkách
najdete i další důležité informace. Stejně tak – pokud chcete být informováni o důležitých
událostech prostřednictvím SMS zpráv, napište nám svůj kontakt, kam tyto zprávy můžeme
posílat. Moc děkujeme.
Na závěr vás ještě jednou všechny prosím o dodržování uvedených pravidel, situace je
opravdu vážná. Nejste však na to sami! Pokud budeme všichni zodpovědní, určitě tuto situaci
zvládneme a brzy se potkáme u daleko příjemnějších událostí.
Moc děkuji a všem přeji pokud možno klidné dny.
Marie Švejdová, starostka obce

