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Trojanovice, 13. března 2020

Informace obce k situaci s nákazou koronavirem
Zřízení služby a kontaktního telefonu pro lidi v karanténě
Obec Trojanovice zřizuje službu pro občany, kteří se vrátili z rizikových oblastí a
byla jim nařízena či doporučena karanténa. Z preventivních důvodů, aby nedošlo k šíření
pandemického viru obec doporučuje tento postup:
1. Zůstat v období karantény doma, zdržet se přímého kontaktu s lidmi i příbuznými a
neřešit ani základní nákupy potravin a dalších potřeb a postupovat podle níže
uvedeného upozornění.
2. Zajistit si v rámci příbuzných či přátel donášku potravin a dalších potřeb domů. V
případě, že taková blízká osoba není, kontaktujte obec Trojanovice na lince 556
835 021 nebo na mobilním telefonu 724 189 814.
3. Donášku řešit tak, že budou tašky s tímto nákupem nebo donesené hotové jídlo
umístěny před vchod do domu.
4. Dezinfikovat místa, která přijdou do styku s osobou zajišťující donášku (např. zvonek,
kliky branky, dveří, zádveří apod.)
Jedná se o preventivní opatření a pomoc obce občanům, kteří by měli dbát nařízení vlády
a chovat se tak odpovědně ke svému okolí.
Důležité upozornění pro občany, kteří se vrátili ze zahraničí v termínu od 12.3. od
14:00 hodin:
Občané, jež přijíždí do ČR z rizikových oblastí vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví (v
současné době 15 států - Čína, Jižní Korea, Irán, Itálie, Francie, Německo, Španělsko,
Rakousko, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko a Velká Británie), aby
bezodkladně kontaktovali svého registrujícího/praktického, obvodního/pracovního lékaře s
informací, že se vrací z rizikové oblasti, s tím, že dotčený lékař nařídí těmto osobám
karanténu v délce min. 14 dnů, pokud tyto osoby mají nějakou zdravotní anamnézu, popř.
přišly do styku s již nakaženou osobou (COVID-19) obrací se na linku 112, kde budou
přepojeni na pracovníka Krajské hygienické stanice, který provede další opatření
Více informací: www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
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