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e-mail: obec.lhota@iex.cz, www.lhotanadlabem.cz
IČ: 00237001
Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna, Brandýs n/L.
Přehled opatření z důvodu výskytu koronaviru – SARS CoV2 na území ČR
Podle vládního nařízení je v ČR od pondělí 16. března 2020 vyhlášena celorepubliková
karanténa. Pro občany to znamená, že mohou vycházet či vyjíždět pouze za prací, za nezbytnými
nákupy potravin, léků či drogérie nebo s cílem péče o blízké (prodlouženo do 30. 4. 2020 záleží
jen na nás, jak se budeme chovat a jak dlouho bude toto nařízení nutné přikazovat).
Prozatím nejsou zakázány ani individuální procházky do lesa, přírody za předpokladu, že má
člověk roušku či jinak zakrytý obličej. Záleží jen na nás, jak budeme opatření dodržovat.
Ministerstvo zdravotnictví ČR ve středu 25. března 2020 zpřísnilo nařízení o pohybu osob
na veřejnosti. Připomnělo nutnost omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit
kontakty s ostatními na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech je podle
nařízení možné pouze v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání či
účasti na pohřbu.

Zákaz vycházení bez roušek od čtvrtka 19. března
Od čtvrtka 19. března 2020 musí lidé nosit povinně roušky nebo mít jiným způsobem zakrytý
obličej. Vládní nařízení se vztahuje na jakýkoli pohyb mimo domov. Od 31. 3. 2020 nemusí
roušku nosit děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.
Od 7. 4. se také povinnost nosit roušku nevztahuje na INDIVIDUÁLNÍ venkovní sporty v přírodě, jako
je BĚH V PŘÍRODĚ (ne po obci) či cyklistika.
Od 9. 4. Nemusíme roušku nosit, pokud jedeme v autě s rodinou, dále řidič hromadné dopravy
(v uzavřené kabině), lidé s poruchou autistického spektra.

Obchody s potravinami, drogerií s prodejní plochou nad 500 m2 od
8.00 do 10.00 jen pro seniory, ZTP/P a jejich doprovod. Seniorům pak doporučila, aby chodili
nakupovat výhradně v těchto hodinách. Od 27. 3. u vchodu do prodejny umístěny vhodné

ochranné prostředky na ochranu rukou (rukavice, mikroténové sáčky). Nově musí být k dispozici
dezinfekce na ruce.

Pošta s hodinami pro seniory, po 16.00 a o víkendu zavřeno
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. Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz
všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.
Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 8 do 9 hodin
zpřístupněné pouze občanům nad 65 let.
Důchody se vyplácí v obvyklém režimu. Lidé, kteří si chodí pro důchody na poštu, můžou
telefonicky požádat o doručení na adresu.

POŠTA DŘÍSY, tel. 954 227 714
PO

08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00

ÚT

08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00

ST

08:00 - 11:00, 14:00 – 16:00

ČT

08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

PÁ

08:00 – 11:00, 14:00 – 15:00

Od 8:00 do 9:00 pouze pro starší 65 let.
Terminál Sazky mimo provoz!!!
POŠTA DŘÍSY OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU od 14. do 16. 4. 2020 BUDE OTEVŘENA POUZE
V DOBĚ OD 8 DO 11 HODIN.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Dřísy bude probíhat bez přítomnosti žáků ve škole.
Přihlášku je nutné podat do školy v termínu od 6. dubna do 17. dubna 2020. Podání přihlášky je
možné elektronicky (e-mailem reditelka@zsdrisy.cz, poštou ZŠ Dřísy, Hlavní 89, 277 14 Dřísy,
datovou schránkou 5zsmc43). http://www.zsdrisy.cz/a/aktuality-skoly/zapisdo1rocnikuzs

Obvodní lékaři a specialisté fungují
Bez zásadních omezení jsou v provozu téměř všichni lékaři, poskytující primární péči. Fungují jak
obvodní lékaři, tak pediatři a specialisté, včetně všech lékařů na brandýské poliklinice. Moc ale
prosíme, abyste v případě akutních problémů dodržovali následující postup. Nejprve se z domova

ozvěte svému lékaři a objednejte se na určitý čas. Poté, co se dostavíte, vyčkejte před vstupem
do zařízení a opět kontaktujte svého lékaře. Ten vás pak případně vyzve do čekárny nebo vás
ještě požádá o setrvání před budovou.
Nemocnice Brandýs nad Labem odložila plánované operace. Pro akutní případy je v provozu ORL,
interna a chirurgie. Uzavřena je pak například gynekologie či pracoviště kolonoskopie.

Nemocnice Brandýs nad Labem
Koronavirus testování Nemocnice Brandýs nad Labem od 31. března provádí testování
na koronavirus, pacienti se mohou objednat online. Testování není hrazeno zdravotními
pojišťovnami, cena za test je 1250 Kč, případě dotazů volejte: +420 326 746 666.
NEPROVÁDÍ se testy, které doporučil obvodní lékař. Tyto odběry provádí odběrová místa v Praze a
Mladé Boleslavi (seznam na stránkách MZČR).

Máte-li pochybnosti o svém zdravotním stavu - telefon na Státní zdravotní
ústav – 724 810 106, 725 191, 367, další speciální linka je 1212, dále stále platí linka 1. pomoci
155. www.szu.cz, speciální webové stránky Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/
Ve Středočeském kraji jsou zřízena čtyři odběrová místa pro pacienty s podezřením na nákazu
COVID – 19. Konkrétně v Mladé Boleslavi, Kolíně, Kladně a Benešově.

Cestování PID
Při cestování autobusy PID není možné nastupovat ani vystupovat předními dveřmi. Řidiči už
také neprodávají ani nekontrolují jízdenky. Není také dovoleno mačkat tlačítka signalizace,
autobusy povinně staví ve všech zastávkách. Pro cestující platí povinnost nosit roušky. Od 14. 3.
2020 platí prázdninové jízdní řády. Provoz autobusů končí 22.30 hodin.
OD 14. DO 16. 4. 2020 ZMĚNA JÍZDÍHO ŘÁDU Z DŮVODU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V OBCI
DŘÍSY.
Uzavření komunikace v obci Dřísy
Od 14. do 16. 4. 2020 bude uzavřena hlavní silnice v obci Dřísy od křižovatky (u vily) odbočka
na Lhotu po křižovatku (u školy) do Sudova Hlavna. Silnice bude úplně uzavřena, pokládka
asfaltového povrchu.

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte
do černé popelnice, ale v plastovém obalu!

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimiochrannymi-pomuckami

A jak je to u nás ve Lhotě:

Úřední hodiny úřadů jsou upraveny dle nařízení vlády ČR
Pondělí
8:00 – 11:00
Středa
8:00 – 11:00
Mimo úřední hodiny jsme Vám k dispozici na tel. 604 225 567 a emailu obec.lhota@iex.cz.

Poplatky za odpad a
psa lze hradit bankovním převodem č. ú.
0460033399/0800. Částka je 700,- Kč za osobu zdržující se v obci déle jak 90 po sobě jdoucích
dnů. Poplatek za psa je 200,- (100,- každý další, osoba starší 65 let), pokud si nebudete vědět
rady, volejte tel. 604 225 567. Po zaplacení Vám známky na popelnice vhodíme do schránky.

16. 3.2020 jsme uzavřeli do dovolání dětskou skupinu.

Občanům obce ve věku 60+ byly rozdány textilní, pratelné roušky. Několik roušek,
které máme navíc, díky dobrovolníků, bylo dáno do prodejny potravin. Pokud doma někdo šijete,
můžete roušky nosit na úřad či do potravin, budou rozdány dalším občanům. Dle informací
bychom měly na obec obdržet jednorázové roušky pro všechny občany, pokud se tak stane,
roušky Vám doručíme.
Díky Vám dobrovolníkům, jsme před obecním úřadem zasadili „rouškovník“ kdo potřebujete,
můžete si roušku vyzvednout. Roušky je nutné vyvařit, vyžehlit (každý den)!!! Rouškovník je
přesazen do prodejny (buďte skromní, ať se dostane na všechny, 2 roušky pro jednoho na
výměnu stačí).

Zavedli jsme pomoc seniorům
Pokud víte o někom, kdo by potřeboval pomoci s nákupem či vyřízením nezbytných záležitostí,
předejte mu kontakt nebo volejte tel. 604 225 567.

Dne 31. 3. 2020 byla všem občanům obce doručena dezinfekce ANTI-COVID. Dezinfekce lze po
dohodě doplnit na úřadě, prosím buďte skromní, neplýtvejte. Ani na úřadě není bezedný kanystr.
Dezinfekce byla zakoupena z rozpočtu obce do dnešního dne jsme z prostředků Středočeského
kraje (přerozděleno přes ORP) dostali 15 l dezinfekce.

Zrušení omezení nákupu. Od 25. 3. 2020 nakupujeme společně. V pátek 10.
4. a sobotu 11. 4. 2020 Coop Lhota bude mít otevřeno od 7:00 do 11:00 hodin. V neděli a
Velikonoční pondělí zavřeno! Od 27. 3. u vchodu do prodejny umístěny vhodné ochranné
prostředky na ochranu rukou (rukavice, mikroténové sáčky), nově dezinfekce.

MUDr. Klemanová ordinuje pouze z Chrástu, ordinace Lhota do odvolání uzavřena.
Paní doktorka žádá své pacienty, aby cestu do ordinace zvážili.

Kontakt Tel. 315 696 002
ordinacechrast@seznam.cz
1. všechna neakutní vyšetření se ruší - prevence, vstupní, pracovní, řidičáky, předoperační
atd.
2. kontroly práce neschopných s pokračováním PN se ruší, kontroly po onemocněních atd.
se budou provádět jen ve velmi vážných případech.
3. Očkování se ruší
4. Čekárna bude uzamčena, bude otevírána pro jednotlivé příchozí, sestra bude pravidelně
kontrolovat situaci a vpouštět po předchozí domluvě. Pokud potřebujete pouze léky,
vhoďte požadavek do naší poštovní schránky VENKU na středisku, sms recepty.
5. bude zkrácena ordinační doba pouze na hodiny akutní - tedy to, co máme
jako bez objednán í- z důvodu nutnosti snížení zátěže expozici viru.
6. pacienti s příznaky odpovídajícími COVID -19 a se stále mají obracet na KHS a linku 112.
NA COVID -19 NEEXISTUJE ŽÁDNÁ
SPECIFICKÁ
LÉČBA. POKUD NEMÁTE
OPRAVDU TĚŽKÝ PRŮBĚH S NUTNOSTÍ INTENZIVNÍ PÉČE, STEJNĚ BUDETE NECHÁNI DOMA
V IZOLACI.

7. Vzhledem k obtížím s telefonováním do ordinace, využívejte emailovou komunikaci v co
největší možné míře.

Jezero Lhota
Na základě rozhodnutí Vlády je celý areál pro veřejnost uzavřen. Areál jezera je pravidelně
kontrolován Policii ČR, je řešeno nedovolené parkování na lesních cestách, kontrola nošení
roušek. Jelikož úplné uzavření, zajištění tohoto nařízení je velmi komplikované, prosím Vás
místní občany buďte rozumní Vy! Nevystavujte se současné hrozbě nákazy a návštěvu areálu
jezera si nyní odepřete, určitě budeme mít ještě spousta příležitostí, jak si atmosféru jezera
užijeme. A jezero není jediné krásné místo v naší obci. (Je to jen moje prosba je
na každém z Vás jak se chováte a zda jste schopni vzít za své chování plnou zodpovědnost).

Třeba se Vám hodí!!!!
Webové stránky, které se určitě hodí: Právo v roušce www.pravovrousce.cz pomáhá firmám,
živnostníkům, fyzickým osobám. Nápad paní advokátky Jany Sedlákové, díky ní své síly spojili
přední čeští právníci a daňaři. Cílem je pomoct lidem, firmám zmírnit ekonomické dopady
současné situace.
Ministerstvo zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/ - aktuálně o koronaviru
Ministerstvo práce a sociálních věcí - https://www.mpsv.cz/ ošetřovné, dávky v nouzi…….
Ministerstvo dopravy - https://www.mdcr.cz/
Ministerstvo financí - https://www.mfcr.cz/ informace k odložení splátek úvěrů a hypoték, OSVČ
čerpání kompenzačního bonusu…..
Ministerstvo školství - http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-kekoronaviru – zápisy do prvních tříd, maturitní zkoušky, absolutorium na VOŠ, vzdělávání na
dálku

Ministerstvo zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzove
ho_stavu.html
Ministerstvo zemědělství - http://eagri.cz/public/web/mze/
Děkujeme Vám, že se chováte ohleduplně, že všechna nařízení a omezení dodržujete.
Dávejte na sebe pozor! Pomáhejte si! Určitě to společně zvládneme!
Ing. Radka Kratochvílová
Starostka obce Lhota
Ve Lhotě 10. 4. 2020 (9:00 hodin) budeme se snažit aktualizovat co nejdřív to půjde, hlavně až se
k nám dostanou ověřené, pravdivé informace. Nové informace podbarveny.

