Obec Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice u Vítkova

Aktuální informace o důsledcích přijatých opatření proti šíření nákazy COVID-19, které se
bezprostředně dotýkají naší obce
Obecná doporučení
 používejte ochranné roušky a dodržujte hygienická doporučení při pohybu osob na veřejnosti - ochranné roušky a dezinfekce jsou
k dispozici na OÚ
 pokud jste nemocní, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře,

 OÚ a další úřady státní správy navštěvujte jen nejnutnějších případech, upřednostňujte telefonickou a elektronickou komunikaci
 sledujte obecní webové stránky, facebookový profil obce, čtěte naše sdělení na vývěskách
Zrušeny jsou následující akce a aktivity
 Kácení máje (30.5.)
 Noční soutěž v požárním útoku (6. 6.)
Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, příspěvková organizace
Od pondělí 25. května 2020 bude obnoven provoz v naší základní i mateřské škole. Vše bude probíhat v souladu s doporučením MŠMT a s
vnitřním manuálem s názvem „Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí (žáků) ve škole a jejích podmínkách“.
Manuály v celém znění pro ZŠ i MŠ naleznete zde: https://www.zsvetrkovice.cz/aktuality
Společná opatření pro ZŠ i MŠ:
 Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do 18. 5. 2020 a musí podepsat prohlášení o seznámení s
vymezením rizikových skupin a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez podpisu tohoto prohlášení nebude dítěti
v MŠ ani žákovi v ZŠ osobní účast umožněna.
 Pohyb žáků do školy a ze školy se řídí obecnými pravidly chování stanovenými krizovými opatřeními (rouška, rozestupy).
 Před vstupem do školních budov bude měřena tělesná teplota. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěn dostatek hygienických prostředků a dezinfekce.
 Vše bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (časté mytí rukou, dezinfekce prostředí, časté větrání apod.).
 Platí zákaz donášení vlastních hraček.
Ordinace praktického lékaře
Od 18. 5. 2020 ordinuje MUDr. Zakreničnyj v ordinaci ve Větřkovicích v obvyklých ordinačních hodinách, tzn v úterý a ve čtvrtek odpoledne.
Odběry budou prováděny ve čtvrtek od 11:00 do 11:45 hod.. Pacienti budou nadále ošetřeni pouze po předchozí telefonické domluvě. Totéž
platí pro preventivní prohlídky. Hlavní vchod do ambulance bude nadále uzamčen!! Telefonický kontakt: 556 310 209
Římskokatolická farnost Březová u Vítkova
Od 11. května 2020 jsou slaveny mše pro veřejnost (úterý, neděle) pro MAX. 100 osob. Přednost této účasti na bohoslužbě má automaticky
ten, kdo si zapsal úmysl na mši plus jeho rodina, příbuzní a přátelé.
V případě nutného zaopatření nebo vykonání svátosti smíření kontaktuje otce Petra Bohačíka (tel.: 732336411, e-mail:
rkf.brezovauvitkova@doo.cz).
Restaurace Větřkovice
Restaurace Větřkovice oznamuje, že v pracovních dnech jsou obědy vydávány pouze do jídlonosičů (nebude možnost obědvat přímo
v prostorách restaurace) a to v době od 11 do 12.30 hod. Rozvoz zůstává nezměněn!
Od 25. května bude obnoven provoz restaurace, za podmínek stanovených obecně platnými opatřeními!!!
Veřejná doprava
Od 25. dubna cestující opět nastupují a vystupují předními dveřmi a jsou odbavováni řidičem. Stále platí nařízení maximálně dodržovat hygienická
opatření chránící před nákazou.
Od 25. května bude fungovat veřejná doprava ve standardním režimu a bude ukončen režim veřejné dopravy dle jízdních řádů platných
v období letních školních prázdnin.
Zrušení zjišťování průběhu hranic
Katastrální úřad pro MsK, Katastrální pracoviště Opava, v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
pozastavuje zjišťování průběhu hranic
v obci Větřkovice. Pro zjišťování hranic bude stanoven náhradní termín, o kterém budete v dostatečnému předstihu informováni

podepsán v. r.
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