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Důležité informace občanům Hlásnice
Na základě jednání Krizového štábu obce oznamujeme občanům obce:
•

Dětské hřiště a sportoviště v obci jsou do odvolání UZAVŘENY.

•

Žádáme rodiče, aby se snažili svým dětem vysvětlit nutnost dodržení
karanténního stavu a nestýkání se po určitou dobu se svými kamarády.

•

Obec jedná o dodávce bavlněných roušek pro občany.

•

Dle výzvy Kriz. štábu OL kraje obec požádala o dezinfekci na ruce.

•

Občané, kteří nemají možnost si skrze příbuzné zajistit nákup, se
můžou obrátit na tel. čísla 739 596 907 (paní Štefková), 734 267 541
(pan Drietonský) a 776 442 532 (paní Mikolajková) a požádat o pomoc
se zajištěním nákupu potravin, hyg.potřeb i léků.

•

Pracovníci obce a dobrovolníci budou navštěvovat seniory pro zjištění
kontaktů a jejich potřeb, se kterými může obec pomoci.

Výzva občanům
Děkujeme občanům za dodržování pravidel momentálně stanoveného
omezeného pohybu osob od 16. do 24. března, vyhlášeného Vládou ČR.
Prosíme občany o ohleduplnost, trpělivost a využití možnosti podpory
obce, obecních pracovníků a dobrovolníků z řad občanů.
Nejdůležitější je zodpovědnost každého z nás a dodržování stanovených
hygienických pravidel pro prevenci dalšího šíření virové nákazy.
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Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2
(původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se
objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se
nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus
způsobuje, dostalo označení COVID-19.
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv.
kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu
od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené
nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost,
kašel, bolesti svalů či únava. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového
zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

Jak se chovat při podezření na koronavirus a jak chránit sebe i okolí
Léčba závažných případů onemocnění Covid-19 spočívá v podávání speciálních
antivirotik. V současnosti se ale především uplatňuje symptomatická léčba, která se
zaměřuje na léčení příznaků a potíží.
Ve vážných případech je nutné i napojení na zařízení podporující základní životní
funkce, jako je dýchací přístroj. Antibiotika se nasazují v případě sekundární plicní
infekce bakteriemi.
Lehčí případy mají symptomy podobné chřipce nebo jinému nachlazení, při těžším
průběhu virus napadá plíce. Nechoďte do ordinací, lékaře volejte telefonem.

Při popsaných příznacích a podezření na kontakt s infikovanou osobou
volejte nově zřízenou linku 1212 nebo další kontaktní čísla, viz dále.
Podobně jako u dalších kapénkových infekcí je základem prevence striktní
dodržování základních hygienických pravidel, jako je časté a důkladné mytí rukou.
Jako prevence a ochrana slouží respirátory a masky s filtry FFP3 proti pevným
částicím i aerosolům. Nošení obyčejné roušky přímo před virem neochrání, ale jako
prevence spolu s dalšími opatřeními riziko nákazy snižuje. Nosit roušku se hlavně
doporučuje v případě nákazy, aby se zabránilo dalšímu šíření.

Důležité kontakty

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106,
725 191 367,
725 191 370

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
585 719 719
denně 9 - 19h
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
RBP zdravotní pojišťovna

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

Nově zřízená informační telefonní linka 1212

Návštěvy Obecního úřadu Hlásnice a MěÚ Šternberk
Vzhledem k současné situaci, související s výskytem koronaviru a s
vyhlášením nouzového stavu a omezení volného pohybu osob, Vládou
ČR, vyzýváme občany, aby preferovali jiné formy komunikace
s obecním úřadem, především telefonickou a e-mailovou.
Krizový štáb města Šternberka v pondělí 16. března 2020 rozhodl
o UZAVŘENÍ všech objektů Městského úřadu Šternberk a Městské
policie Šternberk pro veřejnost od pondělí 16. března 2020 od 8 hodin
do odvolání.

