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Ve Větrném Jeníkově dne 12.07.2020

EPIDEMIE COVID-19 a přijatá opatření
Vážení občané a návštěvníci městyse,
v naší obci potvrzeno celkem 18 osob pozitivně testovaných na nemoc Covid-19. Z tohoto důvodu bychom
rádi shrnuli opatření, která byla přijata na základě pokynů a nařížení Krajské hygienické stanice.
Současně Vás velmi prosím o zachování klidu, rozvahy, omezení sociálních kontaktů a respektování
nastavených pravidel tak, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžnému životu a především, abychom
neohrožovali naše nemocné nebo starší spoluobčany.
Ráda bych Vás ujistila, že v tuto chvíli NENÍ AKTUÁLNÍ CELKOVÉ UZAVŘENÍ OBCE.

Níže uvedená opatření budou platit do odvolání – minimálně však 2 týdny.
OBECNÁ OPATŘENÍ
 povinné nošení roušek v uzavřených prostorech a na veřejných prostranstvích
 dodržování rozestupů min. 2 metry
 společnost ICOM transport i společnost ZDAR a.s. bude přepravovat jeníkovské občany
za podmínky užití roušky po celou dobu jízdy – děkujeme!
 s ohledem na zamezení různým nedorozuměním Vás prosíme o užívání roušky ve
vnitřních prostorech (úřady, obchody, zaměstnání) i mimo Větrný Jeníkov
 pokud jste se ocitli v blízkosti nakažených, budete osloveni KHS – v tuto chvíli probíhá
tzv. trasování kontaktů
 pokud jste v posledních 14 dnech pobývali ve Větrném Jeníkově nebo OPATOVĚ nebo byli
v posledních 14 dnech v kontaktu s někým z těchto obcí, nemůžete darovat krev.
Pobytem se rozumí i krátkodobá návštěva daného místa, ne průjezd. Kontaktem se rozumí
společná domácnost, společné pracoviště nebo i blízké setkání, která trvalo déle než 15
minut. Pro více informací nám napište na darci@nemji.cz
 starostka byla testována jako COVID negativní a je do 17.07.2020 v karanténě
 celé zastupitelstvo městyse do středy 15.07.2020 v karanténě
 dezinfekční gel ZDARMA k dispozici ve vchodu na poštu každý pracovní den od 08:00 do
20:00. Prosíme, odlijte si pouze takové množství, které opravdu potřebujete. Pomohl
městys Úsobí. Moc děkujeme.
 dle nařízení KHS se nemohou děti z Větrného Jeníkova účastnit letních táborů a to
minimálně do konce července – ti, kteří na táboře již jsou, turnus dokončí. Příměstských
táborů se toto nařízení týká s okamžitou platností. Je nám to moc líto! 
 začátkem příštího týdne bychom pro Vás měli mít k dispozici dva druhy zdravotnických
roušek – poskytla obec Černá a firma EFKO. Moc děkujeme! Budeme Vás informovat, kde
a kdy bude možné vyzvednutí.
 veškerá opatření se týkají Velešova i obou chatových oblastí (Černý rybník, Trojan)
ÚŘAD MĚSTYSE
 uzavřen do odvolání (v karanténě starostka i matrikářka)
 v případě potřeby využívejte elektronickou a telefonickou
(731 456 651 nebo starostka@vetrnyjenikov.eu)

komunikaci

POŠTA PARTNER
 otevřena pouze v pondělí a ve středu (08:00 – 11:00 a 15:00 – 17:30)
 pouze pro akutní podání a vyzvedávání
 v provozu nebude Terminál Sazka, nebude možnost zakoupit periodický tisk
MÍSTNÍ KNIHOVNA a KOMUNITNÍ ŠKOLA
 knihovna uzavřena; kurzy KŠ zrušeny, včetně fotbalových tréninků dětí
Telefon:
567 275 291 (úřad); 567 275 294 (starostka)
IČO: 00286842
E-mail:
info@vetrnyjenikov.eu; starostka@vetrnyjenikov.eu
Číslo účtu: 2427681/0100
Facebook: Městys Větrný Jeníkov – oficiální stránka
Webové stránky: www.vetrnyjenikov.eu

a

podání
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A DRUŽINA
 nadále v provozu, každé ráno budou děti procházet tzv. filtrem – bude zjišťováno, zda
nemají nějaké příznaky nemoci, učitelky budou užívat roušky
UZAVŘENÉ PROVOZOVNY
 zmrzlina, pekárna, hostinec U Draka
 ubytovací kapacity pro nově ubytované
 výstava RAF v budově zámku (Czech Spitfire Club)
 nedělní bohoslužby v jeníkovském kostele
 Restaurace Kulturní dům (zůstává pouze závodní stravování)
OMEZENÝ PROVOZ
 Potraviny Váchovi
o vstup pouze s rouškou, max. 2 osoby najednou
o pro zájemce a rodiny, které jsou v karanténě, nabízí Váchovi – dovoz nákupu za
vchodové dveře, účtenka přiložena k nákupu, kopie bude založena v obchodě a
k úhradě dojde po skončení karantény (567 275 217)
 Průmyslové zboží
o vstup pouze s rouškou, max. 2 osoby najednou
 Potraviny Lapek
o vstup pouze s rouškou, max. 2 osoby najednou
o otevírací doba pouze pondělí až pátek od 06:30 do 14:00
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
 MUDr. Iva Vondráková
o neordinuje do 17.07.2020 (přesun dovolené z původního termínu)
o předpokládané zahájení činnosti od 20.07.2020
 MUDr. Jiřina Zachová
o ordinuje pouze po předchozí telefonické domluvě a objednání
 MUDr. Patrik Novák
o ordinuje pouze v akutních případech po předchozí telefonické
(567 275 139) v běžné letní ordinační době
o žádosti o potvrzení karantény lze řešit elektronicky ordinace_vpl@zoho.eu

domluvě

DALŠÍ OPATŘENÍ a INFORMACE
 pro aktuální informace sledujte webové stránky www.vetrnyjenikov.eu
 v případě, že pozorujete jakékoli příznaky nemoci (dušnost, ztráta čichu a chuti,
žaludeční problémy, teploty), kontaktujte call linku KHS (566 650 866) – 07:00 až 19:00
 pokud chcete dostávat pravidelně a ZDARMA formou SMS či mailu nejnovější informace,
můžete se zaregistrovat do služby Mobilní rozhlas (pište na 731 456 651)
 testování od 13.07.2020 opět v odběrovém stanu na parkovišti u vchodu Nem. Jihlava
 nakažení, kteří od 10. do 14. dne nevykazují žádné příznaky, mohou 15. den ukončit
karanténu
 kontakty nakažených, které byly testovány, musí pro ukončení karantény po 14 dnech
na kontrolní test (objednává praktický lékař)
Děkuji všem, kteří respektují opatření, pomáhají, informují a s pochopením přijímají všechna omezení,
která přicházejí a současně nám kazí začátek prázdnin. Zároveň patří obrovský dík všem, kteří neodmítli
jít do práce a zajistit tak fungování základních potřeb v naší obci. Moc si vážím Vašeho přístupu!
Opatrujte sebe a své blízké a přečkejte pospolu tohle blbé období , jste prima!
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