Aktuální informace pro občany obce
Rohovládova Bělá platné od 26.3.2020
Povinnosti:
1) Zůstat doma, ven chodit jen v nejnutnějších případech.
2) Při pohybu v místech mimo bydliště vždy nosit roušku nebo jiný prostředek proti šíření
infekce.
3) V prodejně potravin a drogerie mohou mezi 8 - 10 hodinou nakupovat pouze osoby ve
věku nad 65 let.
4) Dodržovat hygienu, používat desinfekční prostředky.
Ochranné roušky
Obec nabízí všem občanům ve věku nad 65 let ochrannou roušku zdarma. Zájemci si mohou
roušku objednat na telefonním čísle 466 952 549, nebo pomocí SMS na čísle 724 189 550,
případně na e-mailu lcerna@rohovladovabela.cz, obec@rohovladovabela.cz. Rouška bude
zájemcům zdarma doručena do poštovní schránky. Každý má nárok pouze na jednu roušku.
Roušky jsou ušity ze 100 % bavlny, proto je možné je po vyvaření opakovaně použít. Tento
typ roušek sice neposkytuje tu nejvyšší ochranu, ale v této situaci je vhodné nosit na ústech
jakoukoli ochranu.
Zajištění nákupu základních potravin, drogerie a léků
Obec nabízí pomoc starším osamělým osobám s obstaráním nákupu základních potravin,
drogerie a léků. V případě zájmu o tuto službu volejte nebo pište každý den do 9 hodin na
kontakt:
Lenka Černá - 466 952 549, lcerna@rohovladovabela.cz
Tuto pomoc nabízí též https://www.sousedskapomoc.cz
Praktická lékařka MUDr. Vyleťalová, tel. 770 660 235
PO, ST, ČT od 8 do 12 hodin, ÚT, PÁ - zavřeno
Ve dnech uzavřené ordinace volejte na 770 660 235 v době 8:00 – 12:00 hodin.
Čekárna je uzamčena, paní doktorka chodí pro pacienty ven, pacienti s příznaky respiračního
onemocnění (kašel, horečka, dušnost) volají na uvedené číslo z domova, ošetřeni budou pouze
akutní případy, vystavování a ukončování pracovní neschopnosti JEN PO TELEFONU,
vystavování receptů JEN PO TELEFONU, do odvolání se neprovádí odběry krve, neprovádí se
pracovně-lékařské prohlídky, preventivní prohlídky, vyšetření pro OSSZ, vyšetření pro zbrojní
a řidičský průkaz apod., neprovádí se ani výpisy z dokumentace a jiné administrativní úkony.

Dětská lékařka MUDr. Hlaváčková – 602 850 386
PO 7 - 12, ÚT 14 - 15, ST 7 - 12, ČT 9 - 14, PÁ – zavřeno
Čekárna je uzamčena, paní doktorka chodí pro pacienty ven, pacienti s příznaky respiračního
onemocnění (kašel, horečka, dušnost) volají na uvedené číslo z domova.
Aktuální info na http://www.mudrhelenahlavackova.cz/
Lékárna otevřena PO 8:30 – 12:30, ST 9 - 12:30, ČT 9 – 12:30
Dovoz léků a jiného zboží lze objednat u paní lékárnice na tel. 739 219 515.
Obecní úřad otevřen v PO od 15 - 17, ST 14:30 – 15:30, v případě potřeby volejte
466 952 549, 724 189 550 nebo pište lcerna@rohovladovabela.cz, obec@rohovladovabela.cz
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V případě příznaků onemocnění koronavirem kontaktujte obvodního lékaře
a Krajskou hygienickou stanici, která k vám vyšle testovací pracovníky nebo
doporučí další postup. V žádném případě nechoďte do nemocnice či k lékaři
bez předchozí konzultace.
•

Krajská hygienická stanice – 602 730 251 - všední dny i víkend 7 - 19 hod

•

Státní zdravotní ústav -724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

•

Celostátní informační linka – 1212

•

Infolinka Poradny pro rodinu – 603 273 948

Tísňové linky 150, 155, 158 a 112 používejte jen v případě přímého ohrožení života,
zdraví a majetku!!!
Autobusová doprava
Od 28.3.2020 do odvolání je v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden omezený
režim jízdních řádů. Víkendové autobusové spoje jsou ZRUŠENY úplně. Vlakové i
autobusové spoje v týdnu jsou ještě více omezeny. Upravené jízdní řády naleznete na
internetové adrese portal.idos.cz.
Aktuální informace budou nadále hlášeny rozhlasem a zveřejňovány na
www.rohovladovabela.cz a vývěsní skříni OÚ.
Hodně zdraví přejí zaměstnanci obce Rohovládova Bělá

