------------------------------------------------------------------------------------Platná opatření:
Nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12.3.2020 (na 30 dní) o mezení pohybu v ČR
Od 16.3.2020 je v ČR zákaz volného pohybu osob, který bude platit do 1.4.2020, 6:00
hodin. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nutné cesty za rodinou, návštěvy
lékaře, obstarání základních životních potřeb a další výjimky včetně např. procházek do
přírody, parků. Na ty se omezení pohybu nevztahuje. Dodržování odstupu mezi lidmi má
být minimálně 1- 2 metry.
Jsou uzavřeny restaurace a většina služeb a některé obchody, jsou zakázány návštěvy
v nemocnicích a všech sociálních zařízeních, je zakázáno veřejnosti využívat sportoviště
venkovní i vnitřní.
Naopak otevřeny jsou: obchody s potravinami, lékárny, domácí potřeby a drogerie, pošta
čerpací stanice, obchody s krmivem pro zvířata. Obchody nad 500 m2 jsou otevřeny pro
seniory v době od 08:00 hod do 10:00 hod. Na menší obchody do 500 m2 se toto omezení
nevztahuje. Pošta v Zahrádkách má omezený provoz na tři hodiny denně. Provozní doba
bude na týden zveřejněna na stránkách městyse. Finanční úřad v České Lípě má pro
veřejnost zpřístupněnu podatelnu ve dnech
Pondělí 8:00 – 11:00 hod.
Středa 8:00 – 11:00 hod
Úřad městyse Holany má také omezený provoz pro veřejnost Úřední hodiny
Pondělí a Středa 9:00 – 10:00 hod a 14:30 – 16:30 hod.
Telefonický kontakt Bc. A. Subotová 723 124 311, A. Puršová 724 125 919
MUDr. Cedrych bude ordinovat (pouze nejnutnější případy) po tel. domluvě 773 973 365.
Základní a mateřská škola je uzavřena. Komunikace mezi učiteli a žáky (potažmo jejich rodiči
je nastavena a probíhá). Platí „Prázdninové jízdní řády“ z rozhodnutí hejtmana se zakazuje
nástup předními dveřmi, nástup i výstup bude probíhat dveřmi zadními. Omezuje se kontakt
s řidičem. Veškeré informace o vlakových i autobusových linkách se dozvíte na dispečinku
IDOL na tel. 704 702 000 (v provozu každý den od 4:00 -24:00 hod) nebo na e-mailu
dispečink@korid.cz.
Všechna nařízená opatření mají chránit před nákazou. Jejich dodržováním snížíme riziko
přenosu na další lidi. Nejzranitelnější skupinou jsou naši senioři. Je vhodné pomoci jim
s nákupy, aby nemuseli vycházet ven. Žádáme všechny, aby i nadále dodržovali hygienická
opatření:
• Časté mytí rukou
• Používání jednorázových kapesníků, kašlání do předloktí nebo kapesníků
• Když půjdete ven, noste roušky, bavlněné je nutné po každém použití vyvařit a
vyžehlit
• Starším osobám se doporučuje nevycházet vůbec
V případě, že občané nemají poblíž někoho z rodiny, kdo by jim potřebné zajistil, mohou
se obrátit na náš úřad. Nabízíme občanům, kteří nemají možnost zajistit si nákup
potravin, léků, popř. krmiva pro zvířata, že jim přivezeme potřebné potraviny a léky až

domů. Tuto službu po dobu stavu nouze bude zajišťovat městys Holany ve spolupráci
s našimi dobrovolnými hasiči. Nákup lze objednat na tel. čísle tel. 724 125 919 pí.
Puršová, 723 124 311 pí. Subotová od 08.00 do 10:00 hod. a odpoledne mezi 14.00 hod a
19.00 hod bude objednávka rozvezena.

Nabízíme seniorům (trvale hlášeným) po dobu nouze (do 9.4. 2020) dovoz obědů
v ceně 70,-Kč/den. Zájemci se musí nahlásit během čtvrtka 26.3 na tel. čísle
487 877 524 (nahlásit zda máte dvoje kastrůlky).
Městys Holany, díky práci dobrovolnic, mohl rozvést roušky všem potřebným
spoluobčanům. V případě, že máte zájem o další roušku, kontaktujte nás, abychom dohodli
způsob a čas předání.
Péče a nošení bavlněné roušky
• Roušku noste pokaždé, když jdete mimo domov, kamkoli mezi lidi (obchod, práce,
lékař)
• Při sundávání sahejte pouze na provázky v zadní části
• Okamžitě po sundání dejte do uzavřené nádoby
• Důkladně si omyjte ruce mýdlem (popř. desinfekcí)
• Roušky vyperte v pračce na min. 90°C nebo vložte do hrnce a nechte na mírném
plamenu cca 10 min. povařit. Nechte vychladnout.
• Roušku usušte a přežehlete z obou stran.
• Čisté roušky skladujte v čisté uzavíratelné nádobě.
Informace rychle přibývají, aktuální situaci můžete sledovat např. na webových stránkách
ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/, na webu ministerstva zahraničních
věcí https:// www.mzv.cz/ a na stránkách i FCB Libereckého kraje https://krajský-urad.krajlbc.cz/covid-19-v-libereckem-kraji nebo městyse www.holany.cz
Infolinky využívejte pouze v případě nutné potřeby, aby nedocházelo k jejich přetěžováníLiberecký kraj zavedl linku pro dotazy ke koronaviru denně od 08:00 do 20:00 hod
485 226 999, krajská hygienická stanice koronaviru: 485 253 111, Státní zdravotní ústav:
724 810 106, 725 191 367, Ministerstvo zahraničních věcí: 224 181 111, 224 182 425,
Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444- živnostníci a podnikatelé.
Byla zřízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru 1212- linky 155 a 112 by lidé měli
používat jen v případě ohrožení života a zdraví.
Tímto bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, že se snaží dodržovat nařízená opatření.
Společně tak ochráníme každého z nás a zejména ty nejzranitelnější a náš život se brzy vrátí
do běžného režimu.
Bc. Andrea Subotová
Starostka městyse Holany

