Informace pro občany
Informace naleznete na:
http://www.zajeci.cz/urad-obce/uredni-deska/koronavirus-covid-19-zakladni-informace-adoporuceni-pro-obcanymimoradna-opatreni-1814.html

Vážení občané, Obec Zaječí nabízí pomoc v souvislosti s epidemií koronaviru.
Tato služba je určena občanům starším 70-ti let, osobám se zdravotní
indispozicí, případně i osamoceným lidem v nucené karanténě. Zajistíme
Vám nákup základních potravin, včetně drogerie v běžném množství a případně
také vyzvednutí léků na recept nebo zdravotnických prostředků na poukaz, dále
zajistíme dodání ochranných roušek. Službu objednávejte na telefonním čísle
519 351 190 nebo 519 351 422, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8.00
do 11.00 hodin. Využitím služby snižujete riziko nákazy sebe i ostatních
občanů.
V souvislosti s tímto vyzýváme všechny spoluobčany, aby na veřejnosti
(v obchodě, na poště, na obecním úřadě) nosili roušky a dodržovali mezi
sebou bezpečný odstup minimálně 2 metry.
Úřední hodiny na obecním úřadě budou pouze v pondělí a středu vždy od 7:30
do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin s tím, že se prozatím nebudou na pokladně
obecního úřadu vybírat v hotovosti poplatky za odpad, psy a nájmy pozemků.
Tyto, prosíme, hraďte prostřednictvím bankovního převodu – č. ú.
1382067319/0800, VS: 1340, SS: číslo domu. Informace pro platbu jsou také
uvedeny na úřední desce a na úvodní straně webu obce. Poplatek za odpad činí
500 Kč, u osob starší 66 let činí 400 Kč a osoby starší 85 let jsou od poplatku
osvobozeny. Poplatek za psa činí pro všechny 100 Kč. Kdo nemá možnost
bezhotovostní platby, poplatky bude možné hradit bez sankcí i po splatnosti. Nový
termín splatnosti bude včas oznámen.
Dále oznamujeme, že na základě usnesení vlády ČR, kterým se mimo jiné
zakazuje vstup veřejnosti do vnitřních i venkovních sportovišť, se s okamžitou
platností do odvolání uzavírají všechna veřejná sportoviště v obci.
Ředitelství Mateřské školy Zaječí oznamuje, že až do odvolání bude škola
zavřená.
Paní knihovnice oznamuje, že z důvodu epidemie koronaviru bude Místní
knihovna Zaječí až do odvolání zavřena. V případě, že potřebujete vrátit nebo
půjčit knihu, kontaktujte v pondělí nebo ve středu od 14 hodin do 16 hodin přímo
knihovnici na telefonním čísle 737 162 866.

MUDr. Studýnková oznamuje, že až do odvolání nebude ordinovat. Pracovní
neschopenky a E-recepty lze vyřídit telefonicky. V akutních případech ji bude
zastupovat MUDr. Kazinotová v Podivíně.
MUDr. Kelbl oznamuje, že taktéž z důvodu epidemie nebude až do odvolání
ordinovat. Pracovní neschopenky a E-recepty lze vyřídit telefonicky na čísle
602 411 523 (zdravotní sestra) nebo 519 411 690 (ordinace Hustopeče).

