přesně dělat. Pokud je vám opravdu zle, můžete samozřejmě volat i linku
112, ale rozhodně je předem upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru.
Tuto linku využívejte opravdu jen v krajní nouzi.

Projekt pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blízkého? Potřebujete poradit? Chybí
vám informace a kontakty? Víte, na co máte nárok?
Obracejte se na koordinátorky pomoci:
Kateřina Vysloužilová, tel.: 725 439 017, katerina.vyslouzilova@cpkp.cz
Andrea Lexová, tel.: 725 985 856, andrea.lexova@cpkp.cz
Na Berounsku nabízíme:
Pečujícím: informace a praktické rady, užitečné kontakty, setkávání
svépomocných skupin, odborné přednášky a zážitkové aktivity, relaxační
pobyty pro rodiny s dětmi, relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se
zdravotním postižením.
Odborníkům: vzdělávací semináře, organizaci a vedení mezioborových
setkávání, prezentaci nabízených služeb v místní komunitě, podporu
komunitního přístupu ve sdílené péči.
Po domluvě nás najdete: Komerční centrum, 2. patro, V Pražské bráně 74,
266 01 Beroun. Internetové stránky: www.cpkp.cz/strednicechy
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace pro obyvatele
S ohledem na narůstající počty nakažených koronavirem COVID-19
na území České republiky se dalo očekávat, že se s nákazou budeme
potýkat i v našem okrese. Díky přijatým opatřením máme velkou šanci vše
zvládnout. Je ale potřeba dodržovat všechna nařízení. Proto opakovaně
prosíme seniory, vycházejte ven jen v těch nejnutnějších případech.
O nákup požádejte rodinu, sousedy. Pokud nemáte tuto možnost,
kontaktujte obecní úřad, pomoc nabídli dobrovolníci.
Všechny obyvatele Nového Jáchymova opakovaně žádáme o dodržování
přísných hygienických opatření.
Při pobytu venku, při nákupu, u lékaře, cestování v hromadných dopravních
prostředcích, zkrátka vždy, když opouštíte svůj domov, NOSTE ROUŠKU
ČI JINOU VHODNOU OCHRANU OBLIČEJE! Pokud roušky nemáte,
sdělte nám to, ušijeme. Dbejte na hygienu rukou, očí, nedotýkejte
se obličeje. Při kašlání používejte jednorázové kapesníky. Jedna rouška vám
nevydrží celý den! Pravidelně ji vyměňujte.
Do obchodu u paní Janouškové, ale i do jiných obchodů vstupujte
jednotlivě, nejvíce tři osoby najednou.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou v pondělí od 13.00 do 16.00 hod., pouze
nutné záležitosti.

Vycházejte z domova jen v nezbytných případech. Neshromažďujte se.
Rodiče apelujte na své děti, že nejsou prázdniny, neshromažďovat se platí i
pro ně.

•
•

Doma, na zahradě nemusíte mít roušku. V lese kde se nebudou vyskytovat
další osoby, roušku mít nemusíte. Dýchejte zdravý vzduch!
Řiďte se pokyny z místního rozhlasu, v dané krizové situaci se může vše
neustále měnit.
Ambulance praktického lékaře v Hudlicích bude fungovat v pozměněném
režimu:
Kontaktujte pana doktora telefonicky. Uzamčení čekárny ordinace, vstup
pacientů dovnitř pouze po předchozí domluvě. Redukce ordinačních hodin
- pondělí, úterý, středa a pátek 8:00 – 10:00 hod., čtvrtek 13:00 – 15:00 hod.
Omezení péče pouze na pacienty s akutními potížemi.
Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro
klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území
České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt
Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení
otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový
provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro
veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty
doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich
kompetenci.
Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty
od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali
jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového
štábu České pošty.

•
•
•

Cestovat v případě neodkladných úředních záležitostí s ohledem na
provoz správních orgánů.
Vykonávat povolání, které spočívá v zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku, ochrany zdraví, zdravotní či sociální péče, individuální
duchovní péče, veřejné hromadné dopravy, rozvážkové a zásobovací
služby a veterinární péče.
Trávit čas v parcích nebo přírodě.
Cestovat do a z místa, kde bydlím.
Účastnit se pohřbů.

Co musím?
• Omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nutnou dobu.
• Pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uveřejněných
výše.
• Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu.
• Mít při každém pohybu či pobytu na všech místech mimo své
bydliště ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šátek, šála).
Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu
vyhlášeného kvůli šíření nového koronaviru dál řídit. Občané také mohou
nadále používat propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy k prokázání
totožnosti. Výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po 01.03.2020 a
řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu.
Nouzový stav vyhlásila vláda 12.03.2020.
Kam volat, když si nevím rady?
Veškeré otázky a nejasnosti týkající se koronaviru by vám měli zodpovědět
na bezplatné infolince 1212 nebo na třech infolinkách Státního zdravotního
ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 519 370. Mohou být ale přetížené a
může chvíli trvat, než se na ně dovoláte. V takovém případě zachovejte klid,
nepanikařte a buďte trpěliví. Pokud pociťujete příznaky, necítíte se dobře a
podobně, určitě nikam nechoďte a nejezděte. Můžete zavolat buď svému
praktickému lékaři, který má veškeré potřebné informace, a poradí vám, co

Ostatní
Nouzový stav a omezení volného pobytu – souhrnné
informace
Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do
01.04.2020 do 6:00 hod. ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna
další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na
přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej (otevřeny jsou např.
obchody s potravinami, drogerie, lékárny) a prodej služeb, zakázána
přítomnost veřejnosti v restauracích (prodej „s sebou“ bez vstupu do
zařízení je možný) či omezení provozu úřadů. Vláda přistoupila k další
úpravě vyhrazené doby pro nákup seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších
50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25.03.2020 se zákaz vstupu
jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hod., přičemž
nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než
500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno,
aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnit.
Co mohu?
• Cestovat do zaměstnání nebo za účely svého podnikání.
• V případě důležité potřeby cestovat za osobami blízkými.
• Pro sebe a rodinné příslušníky zajišťovat základní životní potřeby,
jako je nákup potravin, léků, hygieny nebo potřeb pro zvířata.
• Cestovat v případě, že vykonávám činnosti jako je dobrovolnictví,
sousedská výpomoc.
• Cestovat do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb,
zařízení veterinární péče či do takovýchto zařízení doprovázet osoby
blízké.

Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala
pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech
pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
Informace k autobusové dopravě - v současné době platí prázdninové jízdní
řády.
Snažte se co nejvíce vyhýbat stresu, který snižuje obranyschopnost
organismu. Chápeme, že v této situaci je to velmi těžké, ale není dobré sedět
celý den u televize a sledovat jen zprávy. Přečtěte si oblíbenou knihu,
pusťte si hudbu, volejte svým blízkým, hlavně rodičům a prarodičům.
Věříme, že společným úsilím se nám podaří nákazu co nejdříve zvládnout.
Za obecní úřad přejeme všem občanům PEVNÉ ZDRAVÍ.
Nabídka neziskových organizací
Nabídka neziskové organizace Elpida na pomoc seniorům
Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí obyvatelům
Středočeského kraje profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel.
čísle 800 200 007, která je v provozu každý den od 8:00 do 20:00 hod.
v době vyhlášení nouzového stavu.
Volajícím pomůže:
• zorientovat se a najít správné informace;
• zprostředkovat kontakt na organizace, které
pomoci v místě;
• propojit s dobrovolníky;
• sestavit krizový plán;
• sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

vám

mohou

Linka seniorů, e-mail: linkasenioru@elpida.cz. Na tomto emailu můžeme
předávat seniorům veškeré aktuální informace.

Nezisková organizace Klubíčko Beroun a její Sociální podnik Klubák
na základě vyhlášení nouzového stavu a zákazu provozování taxislužby
vládou ČR, ruší až do odvolání Asistovanou dopravu seniorů a osob
se zdravotním postižením. Místo toho nabízí těmto osobám z regionu
Berounsko dovoz hotových jídel, nákupů potravin, drogerie, léků a jiných
nezbytných potřeb.
Vzhledem k riziku přenosu koronaviru COVID-19 se budeme snažit co
nejvíce omezit kontakty mezi zákazníky a našimi řidiči a upřednostníme
platby za nákupy a příspěvek na jejich dopravu převodem na náš účet.
Bližší informace a objednávky na tel. č. 727 964 672 (ve všední dny od 8:00
do 16:30 hod.), email doprava@klubickoberoun.cz .

Odečet vody
Z důvodu změny sazby DPH proběhne odečet vody až 30.04.2020.

Pokácení stromů v parku u Diany
V parku u Diany byly vysazeny před mnoha lety jasany. Mnoho let plnily
svůj účel. V současné době stromy svým stavem a stářím jsou nebezpečné
jak dětem hrajícím si v parku, tak hrozí poškození majetku. Již
v předchozích letech došlo díky podmáčení k pádu několika stromů.
Nechali jsme u dalších stromů prořezat suché větve, nestabilní, nahnuté
stromy pokácet. Při únorovém silném větru opět došlo k rozlomení stromu a
poškození hrazení dětského hřiště. Členové zastupitelstva se proto rozhodli
jasany rostoucí v parku a jeho blízkosti porazit. Agentura ochrany přírody
Křivoklátsko – CHKO souhlasí s poražením těchto stromů. Dle jejich
vyjádření druh stromu je nevhodný pro výsadbu v parku a blízkosti hřiště
kde se pohybují děti a shromažďují občané. Stromy jsou nestabilní, mají
mělké kořeny a může docházet k vyvrácení, pádu apod.
V parku budou vysazeny stromy nové, které nebudou dorůstat do tak
vysoké výšky, ale budou zajišťovat v budoucnu příjemný stín. Druh stromů
nám doporučí odborníci. Přejeme si, aby byla zeleň v parku zachována.

Kulturní výbor obce
Kulturní výbor obce oznamuje, že v souvislosti s děním v České republice
byla zrušena plánovaná velikonoční stezka. Další plánovanou akcí je pálení
čarodějnic, které by se mělo konat v parku u Diany dne 30.04.2020.
O konání této i dalších akcí vás budeme informovat. Všem občanům
přejeme pevné zdraví a doufáme, že se brzy opět setkáme.
Kulturní léto v Novém Jáchymově
Sobota 04.07.2020 Diskotéka v areálu Restaurace U Cechu, DJ Arny
Sobota 01.08.2020 Diskotéka v areálu Restaurace U Cechu, DJ Arny
Sobota 22.08.2020 Loučení s létem v areálu Restaurace U Cechu; program
pro děti zajistí klaun, bavič, komik a kouzelník Cucíno (www.cucino.cz),
večerní program koncert rockové kapely Bugr
Bližší informace budou zveřejněny vždy před konáním akce.
-as-

