Jak se chovat a nechovat při plošné karanténě?
Zaměstnanci a podnikatelé cestovat jen do práce a domů
Ostatní jen na nákup a hned domů a nezastavovat se na pokec. Podrbat si, co je nového, ještě budete
moct, až bude po karanténě.
Senioři ve věku 65let a více pokud možno úplně zvážit vycházení. O nutné nákupy potravin denní
potřeby u košťálovských obchodníků mohou tito občané požádat na obecním úřadě v době od 7 do
9h. Nákupy zajistíme, včetně vyzvednutí léků. Volejte 481 689 200 nebo 734 538 413 (možno i SMS,
zavoláme zpět). Nákupy budou předávány bezkontaktně, způsob úhrady dohodneme telefonicky.
K lékaři a na úřad chodit jen po telefonické domluvě. Opravdu hodně se toho dá vyřídit telefonicky.
Budeme se vám snažit vyjít vstříc. Obecní úřad Košťálov bude otevřen pro veřejnost v pondělí od 9 –
12 hodin a ve středu od 13 – 16 hodin. V ostatní době budeme k dispozici telefonicky nebo mailem na
adrese starosta@kostalov.cz (tel 734 538 413) nebo obec@kostalov.cz nebo spravabytu@kostalov.cz
nebo ucetni@kostalov.cz (tel. 481 689 200) nebo ucetnisvazku@kostalov.cz (tel. 739 098 345, vodné
a stočné).
Je nutné přehnaně dodržovat osobní hygienu, především mytí rukou a také dodržovat při nutné
komunikaci dvoumetrovou vzdálenost mezi lidmi.
Při procházkách v přírodě (to neznamená courat po městě nebo vesnici mezi domy) se s nikým
nezastavovat.
Oběd do vlastních nosičů si můžete už dnes objednat v Restauraci Slávie na tel. 606 270 440. Od
zítřka obědy do vlastních nádob – jídlonosičů objednaným zájemcům vydají. Do samotné restaurace
je vstup i nadále zakázán. Jídelna ZD v Kundraticích nevaří a rovněž kuchyň základní školy Košťálov je
uzavřena.

A jak se chovat při nařízené karanténě? Např. po návratu z rizikových zemí.
V žádném případě neopouštět bydliště. I těmto umíme, pokud si neporadí jinak bezkontaktně,
zajistit nákupy potravin apod na stejných „obecních“ telefonních číslech. Neuposlechnutí je
hazardem se zdravím sousedů, kamarádů a občanů.

A na závěr:
Prosím všechny, aby tato a další pravidla maximálně dodržovali a chránili sebe i ostatní.
Pozn: Roušky a respirátory k rozdání ani k prodeji nemáme. Andrej v TV tvrdil, že mu máme zavolat a
on je osobně přiveze. A kvůli rouškám volejte jemu.

V Košťálově 16.3.2020 v 8:30 hodin

Milan Havlík, starosta

