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PROBLÉM KORONAVIR
Vážení spoluobčané, vzhledem k současné vážné situaci
Vás chci poprosit o vzájemnou ohleduplnost a dodržování
zásad, které vyhlásila vláda ČR. Určitě není důvod k panice,
ale je nutné si uvědomit, že nezodpovědným chováním
můžeme způsobit zdravotní problémy druhým, které mohou
mít fatální důsledky. Mějme to na paměti. Děkuji Vám a věřím
ve Vaši zodpovědnost a zdravý rozum. Petra Bartoníčková,
starostka

DALŠÍ INFORMACE:
1) Vážení občané,
v souvislosti s mimořádným zdravotním opatřením rušíme
úřední hodiny na Úřadu městyse Načeradec od 16.3. do
24.3.2020.
Vedle
prioritně
vedené
elektronické
komunikace s úřadem si můžete se zaměstnanci úřadu
individuálně domluvit další postup při vyřizování své
žádosti, plateb poplatků a ostatních záležitostí pouze
telefonicky na těchto telefonech: Petra Bartoníčková,
starostka – 739 471 543, Ing. Petra Šmejkalová, účetní –
734 362 073, Martina Švecová, úřednice – 734 362 070,
pevná linka Úřadu městyse Načeradec – 317 852 335.
Dočasné zrušení úředních hodin neznamená, že úřad
nepracuje, naopak pracovní doba zaměstnanců zůstává
zcela beze změny.

2) Oznamujeme Vám, že u poplatků za odpady, popelnice a
noviny se v této mimořádné situaci prodlužuje splatnost do
30.9. 2020. Samozřejmě je můžete zaplatit přes
internetové bankovnictví.
3) Oznamujeme Vám, že školní jídelna v Načeradci vydává
obědy pouze do jídlonosičů bez vstupu do prostor školní
jídelny. Systém závozu jídlonosičů a ostatní informace
Vám podá vedoucí školní jídelny p. Sibalová 734 362 075
nebo Úřad městyse Načeradec 734 362 070.
4) Vážení pacienti, s ohledem na pandemii Covid 19 a
nedostatek ochranných pomůcek omezujeme provoz
ordinace MUDr. Richarda Sovjáka. V následujících dnech
Vám budeme k dispozici každý všední den od 8 do 12
hodin na telefonním čísle 775 675 768. Ty z vás, jejichž
záležitosti nebude možné vyřešit po telefonu, objednáme
v co nejkratším možném termínu. Mockrát všem děkujeme
za pochopení.
5)

Informace MUDr. Potančokové. V rámci protiepidemických
opatřeni s cílem minimalizovat možnou infekci novým
koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden nouzový
režim ordinace. Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po
předchozím objednání. S nemocným dítětem (horečky,
kašel, dušnost) nevstupujte do čekárny a předem stav
konzultujte s lékařem na tel. c. 317846170. Zbytná
vyšetřeni/ošetření odložte. Mimořádné opatřeni platí od
pondělí 16.3. 2020 od 6 hodin do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

