Výstup Krizového štábu ORP Louny
Po vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády ČR
zasedal Krizový štáb obce s rozšířenou působností
Louny.
Krizový štáb vzal na vědomí, že podle informací
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v pátek
13.3.2020 v poledne, nebyl pro území města Louny a
obcí spadajících do území správního obvodu ORP
Louny zaznamenán žádný pozitivně testovaný případ
na koronavirus.
Vláda zřídila informační web na adrese https://koronavirus.mzcr.cz, kde
občané najdou aktuální a relevantní informace.
Informace k lokálním dopadům nouzového stavu:
Město Louny od dnešních 15:00 rozšířilo využití telefonního čísla Městské
policie tel: 603 19 20 21, jako informační linku pro seniory, kteří potřebují
zajistit základní potřeby či asistenci.
Činnost mateřských škol bude v souladu s apelem krizového štábu
Ústeckého kraje zachována. V případě omezení jejich provozu spočívající
v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování zdravotních,
sociálních a dalších služeb na území regionu.
Z rozhodnutí krizového štábu bude Mateřská škola při ZŠ a MŠ kapitána
Otakara Jaroše (3. ZŠ) otevřena pro děti z uzavřených MŠ v obcích na
území správního obvodu Loun. Děti zapsané do MŠ při ZŠ a MŠ kpt. Jaroše
mohou využít jakékoliv MŠ zřízené městem Louny.
Město Louny si velmi váží práce všech pracovníků v otevřených
předškolních zařízeních a jejich zvýšeného nasazení v době vyhlášeného
nouzového stavu, který na řadu občanů klade zvýšené nároky.

Zápis do 1. tříd základních škol se neuskuteční v původně plánovaném
termínu, náhradní termíny budou stanoveny dle doporučení Krajského úřadu
Ústeckého kraje v nejzazším možném období tj. v týdnu 27. – 30. 4. 2020.
V souladu s usnesením vlády došlo k uzavření všech kulturních
a sportovních zařízení města. Uzavřeny jsou také základní školy a základní
umělecká škola.V domově pro seniory je stanoven zákaz návštěv. Dnešního
dne došlo též k uzavření Denního stacionáře. Městská pečovatelská služba
rozsah služeb zásadně neomezuje.
Na aktuální situaci reaguje také Doprava Ústeckého kraje a Městská
autobusová doprava Louny, které přešly na “prázdninový provoz”.
V autobusech MAD Louny jsou ve zvýšené míře prováděna hygienická
opatření.
Krizový štáb také řešil chod Městského úřadu Louny, když se připojil
k dřívější žádosti MěÚ občanům, aby zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu
a přednostně využili jinou formu komunikace s pracovníky úřadu
a to především telefonickou nebo e-mailovou. Úřední hodiny zatím zůstávají
beze změn s tím, že došlo ke zrušení nejbližší plánované “úřední soboty”.
Město Louny také zřídilo od pondělí 16.3. infolinku pro odběratele poskytující
zdravotní a sociální služby ohledně distribuce osobních ochranných
pomůcek 415 621 102, která je dostupná v době od 9 do 17 hodin včetně
víkendů. Prosíme občany, aby respektovali, že tato linka slouží výhradně pro
poskytovatele zmíněných služeb.
Další informace budou zveřejňovány podle aktuálního vývoje na webu
http://www.mulouny.cz a sociálních sítích.
Členové krizového štábu žádají občany, aby k sobě byli vzájemně
ohleduplní, respektovali zavedená opatření a zachovávali rozvahu v této
nelehké, ale zvládnutelné době.
V Lounech, dne 13.3.2020
Za Krizový štáb ORP Louny
Mgr. Pavel Janda, starosta města

