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Obec Výrov oznamuje občanům, že od 14 hodiny dne 12.3.2020 byl na celém území
státu vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru. Usnesení vlády o
nouzovém stavu je k dispozici na webových stránkách obce včetně dalších průběžně
vydávaných nařízení. Kromě jiného je omezeno cestování mimo ČR, je zakázáno
pořádat jakékoliv akce a shromáždění přesahující 30 osob, jsou uzavřeny
restaurace divadla, muzea a jiné kulturní instituce a také sportoviště. Dále byl
zakázán maloobchodní prodej a služby v provozovnách kromě obchodů
s potravinami, pohonnými hmotami, drogerií a dalších vyjmenovaných
provozovnách dle nařízení vlády, které bylo zveřejněno ve sbírce zákonů pod č.
82/2020 Sb. a je též k dispozici na webových stránkách obce.
Od pondělí 16.3.2020 je omezen volný pohyb osob dle příslušného nařízení vlády
(tzv. karanténa) a také je zavedena pracovní povinnost pro studenty vybraných oborů,
zejména sociálních služeb, lékařských a nelékařských profesí a pedagogických profesí.
K provedení opatření o pracovní povinnosti prozatím nebyly vydány další předpisy. Po
jejich zveřejnění Vás o nich budeme informovat.
Dne 16.3.2020 bylo vydáno nařízení o regulačních opatřeních v dopravě, na základě
kterého se např. zakazuje nástup a výstup předními dveřmi v autobuse a další nařízení.
Toto opatření je taktéž k dispozici na webových stránkách obce.
V této souvislosti obec Výrov žádá všechny občany o respektování výše uvedených
opatření a k omezení pohybu na rozsah uvedený v nařízení vlády o vyhlášení
karantény a to pouze v neodkladných případech, zejména při plnění pracovních a
podnikatelských povinností.
Obec Výrov je dále připravena zprostředkovat starším občanům, kteří nemají možnost
prostřednictvím svých příbuzných a známých zajistit si pro své potřeby základní
potraviny, léky, případně jinou neodkladnou pomoc, zajištění těchto služeb. V případě
nutnosti tak neváhejte kontaktovat starostu obce na tel. 725041091.
Děkujeme za zachování klidu a rozvahy v rámci vyhlášeného nouzového stavu.
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