Důležité informace ke koronavirové epidemii
Městys Nehvizdy se snaží zajistit pro své občany maximální pomoc, aby zmírnil dopad
koronavirové epidemie. Sledujte pravidelně náš web a oficiální facebookový profil, kde
se vám snažíme přinášet veškeré dostupné informace.

Opatření vlády
Nouzový stav v České republice platí do 30. dubna 2020.
Od 7. dubna platí nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví kvůli šíření koronaviru,
které upravuje omezení volného pohybu lidí v Česku. K dosavadním výjimkám přibylo
například sportování. Přečtěte si, co je v současné době možné v dokumentu
vlády: https://1url.cz/7zNJg
Od 25. března 2020 platí nová pravidla pro nákupy seniorů, držitelů průkazů ZTP/P starších
50 let a jejich doprovodu. Zákaz vstupu jiných osob do prodejen se posouvá na dobu od 8.00
do 10.00 hodin a je platný pro velké prodejny s plochou nad 500 m2.
Až do odvolání platí v celé republice zákaz vycházení bez ochrany úst a nosu, jako
jsou například respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál a podobně. Ministerstvo z této
povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle
sami. Speciální pravidla platí také pro individuální sportování. Více v dokumentu
ministerstva zdravotnictví: https://1url.cz/szNJZ.
Pravidla pro využívání sportovišť v Nehvizdech najdete ZDE: mestys/udalosti-vmestysu/aktuality/otevirame-venkovni-sportoviste-1139cs.html
Kontakty na Krajskou hygienickou stanici středočeského kraje:
Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 16:00.
Důležité kontakty
linka 1212: celorepubliková informační linka zdarma
Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106
725 191 367
725 191 370

Textový hovor s přepisem (vhodné pro neslyšící osoby a seniory)

Zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
RBP zdravotní pojišťovna

Kontakt
952 222 222
844 888 888
810 800 000
261 105 555
800 209 000
844 211 211
800 213 213

Důležité informace krizového štábu městyse Nehvizdy
Pro seniory a lidi se zdravotním postižením

Neváhejte si říct o pomoc - s nákupy, s donáškou obědů či léků. Zavolat můžete kdykoliv
na telefonní číslo 724 191 245. Stejně tak se ozvěte, pokud potřebujete další roušky či
dezinfekční prostředek. Kuchyně ve školce zůstává v provozu především pro naše seniory,
vstup do budovy k výdeji jídel bude pravidelně několikrát denně dezinfikován. Výdejní
personál v jídelně bude mít ochranné pomůcky. Výdej obědů bude pouze do přinesených
nádob.
Děkujeme všem dobrovolníkům a v případě potřeby je budeme kontaktovat.
Pro všechny občany

Dezinfekce pro všechny: Díky dobrovolníkům, kteří plnili a rozváželi dezinfekci, mají nyní
účinný dezinfekční prostředek na ruce všechny nehvizdské domácnosti. Pokud se stalo
a do některé nehvizdské domácnosti se dezinfekce nedostala (nebyli jste třeba doma, neslyšeli
jste zvonek...), přijďte na úřad, zazvoňte a my vám rádi dezinfekční prostředek vydáme.
Pokud se stalo a nemůžete sehnat roušku, rovněž ji díky neuvěřitelné obětavosti místních
švadlen můžete získat na obecním úřadě.
Dezinfekce veřejných prostor: Technické služby pravidelně provádějí dezinfekci veřejných
prostor: autobusových zastávek, laviček, zábradlí a podobně. Pořídili jsme rovněž účinný
ozónový generátor.
Důrazné upozornění: papírové kapesníky, ubrousky, utěrky a jednorázové roušky vhazujte
vždy v zavázaném igelitovém pytli pouze do směsného odpadu!

Doporučení lékařky, věnujte mu pozornost!
Otevírací doba úřadu městyse Nehvizdy pro veřejnost

Pondělí od 8 - 12 a od 13 - 17 hodin
Středa od 8 - 12 a od 13 - 17 hodin
Prosíme občany, aby návštěvy úřadu omezili na nezbytné minimum. Preferujeme
elektronickou komunikaci na e-mail: mestys@nehvizdy.cz
Od 16. 3. do odvolání jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště TJ Sokol Nehvizdy, fotbalová
hřiště AFK Nehvizdy, školní tělocvična. A to i pro individuální tréninky.
Omezení provozu ordinace praktické lékařky MUDr. Nekolné

Před návštěvou ordinace se telefonicky s lékařkou dohodněte, zda je nutné, abyste do ordinace
přišli. Čekárna je vzhledem k velkému riziku přenosu infekce uzavřena. Recepty vytavuje
MUDr. Nekolná elektronicky na základě telefonického nebo mailového požadavku.
Podrobnější sdělení najdete na www.lekarnehvizdy.cz

Omezení ordinačních hodin ordinace

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 12 hodin. Středa – ordinace uzavřena.
Kontakty: MUDr. Nekolná Kateřina, tel. 326 726 413, e-mail lekarnehvizdy@volny.cz
Omezení provozu pošty

Od pondělí do pátku až do odvolání bude nehvizdská Pošta Partner fungovat od 8 do 12 hodin
a od 14 do 16 hodin. Vstup do místnosti pošty bude jednotlivě a prosíme o zachování
slušnosti a ohleduplnosti.
Otvírací doba sběrného dvora
středa od 13 do 16 hodin
sobota od 9,30 do 13 hodin
Sběr pytlů s tříděným odpadem od domů je zachován. Svoz bioodpadu je zachován. Svoz směsného
komunálního odpadu je zachován.

Poplatky za popelnice uhraďte do konce května

Elektronicky na účet 5226201/0100. Do variabilního symbolu uveďte 1340 a vaše číslo
popisné. Známku na popelnici si vyzvednete, až pominou vládní nařízení. Nebojte se, i pokud
byste od 1. dubna známku na popelnici neměli, firma AVE vám popelnice vyveze, a to
až do konce května.
Až do odvolání rušíme také všechny kulturní, sportovní a společenské akce.
Informace pro rodiče dětí

Až do odvolání je uzavřen provoz základní, základní umělecké školy, mateřské školy,
dětských skupin a dětského centra Dráček.
Z preventivních důvodů jsou v základní i mateřské škole do odvolání zrušeny úřední
hodiny pro veřejnost. Vše je možné řešit telefonicky, e-mailem. Potvrzení pro ošetřovné
škola i školka vydávají elektronicky.
Kontakty ZŠ: zs.nehvizdy@volny.cz, nebo reditel@skolanehvizdy.cz,
nebo kancelar@skolanehvizdy.cz
Kontakt MŠ: reditel@skolkanehvizdy.cz
Podrobné informace najdete na webu školy: https://www.skolanehvizdy.cz/ a na webu
mateřské školy: https://www.msnehvizdy.cz/ a na webu základní umělecké školy
https://www.zusnehvizdy.cz/
Nehvizdští rodiče malých dětí, kteří pracují v integrovaných záchranných složkách (IZS),
nechť se spojí přímo se starostou městyse telefon: 604 298 537, e-mail starosta@nehvizdy.cz,
případně s uvolněným radním Vladimírem Nekolným telefon: 736 671 445. Zavolat nebo

napsat mohou také na úřad 724 191 245, 326 992 523, mestys@nehvizdy.cz. Městys pro děti
těchto rodičů v případě potřeby zřídí speciální dětskou skupinu.
Zápis do prvních ročníků letos proběhne distanční formou. Veškeré informace pro rodiče
budoucích prvňáčků najdete ZDE
Přihlašovat se online můžete také do nehvizdské Základní umělecké školy ZDE.
V ní v současné době probíhá internetová výuka žáků.

