Informace pro občany k současné situaci
Informace pro občany k současné situaci
S platností od dnešního dne žádáme občany, aby vždy používali
roušky na obličej!
S platností od dnešního dne žádáme občany, aby vždy používali
roušky na obličej!

Vyhýbejte se zbytečnému kontaktu s ostatními lidmi a omezte
vycházení z domů na minimum .

Vyhýbejte se zbytečnému kontaktu s ostatními lidmi a omezte
vycházení z domů na minimum.

Doporučujeme se nescházet a navštěvovat mezi sebou.

Doporučujeme se nescházet a navštěvovat mezi sebou.

Prodejna s potravinami bude provozována v nouzovém režimu a
bez roušek, případně šátku na obličeji nebudete obslouženi!!!!

Prodejna s potravinami bude provozována v nouzovém režimu a
bez roušek, případně šátku na obličeji nebudete obslouženi!!!!

Do prodejny posílejte pouze jednoho člena rodiny.

Do prodejny posílejte pouze jednoho člena rodiny.
Ráno si přineste nákupní tašku se soupisem, kterou Vám
obchodnice připraví! Do prodejny bude možné vstupovat pouze
jednotlivě.
Dbejte dodržování hygieny a používání hygienických pomůcek.
Zakazujeme používat a navštěvovat veřejná sportoviště!
Dále žádáme, aby jste nenavštěvovali zbytečně Obecní úřad a pro
úhradu poplatků využili pozdější termíny. Poplatky se platí do
30.července!
Pro informace využijte telefonní a emailové spojení.

Ráno si přineste nákupní tašku se soupisem, kterou Vám
obchodnice připraví! Do prodejny bude možné vstupovat pouze
jednotlivě.
Dbejte dodržování hygieny a používání hygienických pomůcek.
Zakazujeme používat a navštěvovat veřejná sportoviště!
Dále žádáme, aby jste nenavštěvovali zbytečně Obecní úřad a
pro úhradu poplatků využili pozdější termíny. Poplatky se platí
do 30.července!
Pro informace využijte telefonní a emailové spojení.

Dále informace k rouškám:

Dále informace k rouškám:

Jelikož je nedostatek ochranných roušek, tak vás žádáme,
aby jste využili možností vyrobit si textilní roušky.

Jelikož je nedostatek ochranných roušek, tak vás žádáme,
aby jste využili možností vyrobit si textilní roušky.

Textilní roušky lze ušít z bavlny, které je možné po vyvaření
a vyžehlení používat opakovaně. Každou bavlněnou roušku
je nutné během dne vyměnit.

Textilní roušky lze ušít z bavlny, které je možné po vyvaření a
vyžehlení používat opakovaně. Každou bavlněnou roušku je
nutné během dne vyměnit.

Případný návod na výrobu

Případný návod na výrobu:

:
Zdali máte možnosti a zvládnete ušít větší množství
takových roušek, tak nás prosím informujte.

Zdali máte možnosti a zvládnete ušít větší množství takových
roušek, tak nás prosím informujte.

Rádi Vaše roušky a pomoc nabídneme ostatním.

Rádi Vaše roušky a pomoc nabídneme ostatním.

Starosta obce 602 514 335, Obec Střítež nad Ludinou 581 625 250

Starosta obce 602 514 335, Obec Střítež nad Ludinou 581 625 250

