
 

Brumovice 20.3.2020 

Jsme v tom společně! 

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem  
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy 
a významně se dotýká naší země. Koronavirová 
pandemie se dostala do popředí společenské 
diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem 
obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme  
v tom přece všichni společně. Znevažování 
onemocnění a nerespektování legislativy není  
v současné době na místě. Změnou přístupu, 
chování a návyků dokážeme všichni dohromady 
situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu 
aktuální potřeby společnosti! 

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli 
svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření 
znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních 
pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních 
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti  
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme 
jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou  
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. 
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce 
chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení 
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou 
dopravou.  

Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si  
i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření 
nákazy.  

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem 
svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření.  Babičky, dědečky, tetičky  
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat 
doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou. 
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Obecní úřad všem 
Vážení spoluobčané, uvádím zde pro Vás aktuální informace a doporučení 

Ochrana zdraví 

Doporučuje se vycházení ven jen skutečně v nejnutnějších případech. Chraňte si maximálně své zdraví 
– chraňte si ústa respirátorem nebo rouškou. Lze použít roušku doma vyrobenou. OÚ zajišťuje denně 
roznos roušek ušitých švadlenami z řad občanů. Denně roznášíme cirka 120 roušek. Kdo potřebuje a 
nemá ochrannou roušku, může se pojit se starostou, který roušku doručí. Na veřejnosti se prosím nikde 
nezdržujte, pokud není zbytí pak bez prodlev vyřiďte co potřebujete a bez váhání se vraťte domů. Zákaz 
zdržování platí také před prostranstvím obchodů, v zastávkách, u prodejny Večerka a to i na terase, na 
hřištích, kolem Jezírka a u sokolovny. Vycházky do přírody omezeny nejsou, nechoďte však ve 
skupinách a po dobu chůze v obci mějte roušku na obličeji.   

Nakupování 

Nezdržujte se v okolí místa s pečivem. Při jejich nákupu BEZPODMINEČNĚ použijte sáčky a igelitové 
rukavice. Pokud je to možné, kupujte raději balené potraviny. Plaťte přednostně bezhotovostní kartou. 
Starším lidem se nedoporučuje chodit na nákupy, NECHTE SI NAKOUPIT OD PŘÍBUZNÝCH, od sousedů, 
využijte nabízenou pomoc – viz níže. 

Senioři – nemocní lidé 

Je velmi důležité, aby vycházeli z domu jen v nejnutnějších případech. Prosíme rodinné příslušníky, aby 
těmto lidem zajistili např. nákupy, léků, venčení psů apod. Pokud to není možné, uvádím seznamy 
nabídek pomoci. 

- OÚ Brumovice – zajištění roznášky nákupů, dovozu léků 
- kontakt na starostu  ………………………………………………724 175 677       starosta@brumovice.cz  
- FS ČCE nabízí dobrovolníky pro potřebné činnosti během epidemie jako jsou roznášky nákupů 

apod. telefon na farářku Martinu Zuštinovou  ………..608 579 839 
- Senior linka na pomoc seniorům GIRASOLE …773 485 935 www.girasole.cz. Tato 

společnost nabízí pomoc osobám se zdravotním postižením, nebo s chronickým 
onemocněním. Rovněž umí zajišťovat nákupy, léky, přípravu stravy… 

lékaři a lékárny 

Návštěvy u lékařů co nejvíce omezte. Pokud je to možné, přeobjednejte se na později. Při zdravotních 
potížích je nutno nejdříve kontaktovat příslušné ambulance telefonicky, následně postupovat podle 
doporučení lékaře nebo lékárny. Recepty lze zasílat elektronicky na telefon nebo e-mail. Stejně tak 
neschopenky. Do lékárny choďte jen v nezbytných případech. 

Veřejná doprava 

Pokud je to možné, vyhněte se cestování vůbec. Pokud cestovat busem musíte, pak pamatujte že platí 
zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u řidiče. Řidiči nyní jízdenky neprodávají. Je také zrušen režim 
zastávek na znamení. Používejte přednostně předplatní a elektronické jízdní doklady. Cestující musí 
mít povinně roušku nebo jinou ochranu úst nosu a očí. Pokud se cítíte nemocni, nebo nachlazeni, 
hromadnou dopravou necestujte. Při kašli a kýchání používejte čisté papírové ubrousky. Buďte 
maximálně ohleduplní ke svému okolí. 

                                                                                                                                    Ing. Rudolf Kadlec - starosta 


