Město Louny informuje
PÁTEK 24. DUBNA 2020
ÚŘEDNÍ HODINY MÚ
Od 20.04.2020 jsou stanoveny úřední
hodiny městského úřadu následovně:
PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 - 16:30,
PÁTEK 9:00 - 11:00.
Klienti budou vyřizováni na základě
telefonického objednání na jednotlivá
pracoviště prostřednictvím kontaktů
zveřejněných
na
internetových
stránkách městského úřadu, popř.
ústředny na telefonním čísle:
415 621 111
.
Úřední soboty jsou až do odvolání
zrušeny.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC
Čištění ulic bude probíhat od 12.5.2020.
Aktualizovaný
harmonogram
bude
dostupný
na
městském
webu
www.mulouny.cz.

PARKOVIŠTĚ
Provoz
parkovišť
se
závorovým
systémem
je
zachován,
výjezd
a vjezd bude nepřetržitě otevřen
a
nebude
vybírán poplatek za
parkování. To vše až do ukončení
nouzového stavu.

INFOWEB VIRLOUNY.CZ
Student lounského gymnázia David
Hertl vytvořil a aktualizuje přehledné
a informačně bohaté webové stránky
www.virlouny.cz.

Přes informační linku pro seniory
tel. č. 603 19 20 21 si mohou senioři,
kteří nemají možnosti pomoci od rodiny
či
známých,
domluvit
zajištění
základních potřeb – nákup základních
potravin, hygienických potřeb a léků.
Tato služba je zajišťována ve spolupráci
mezi
Městskou policií, Městskou
pečovatelskou službou a odborem
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ.

PROVOZ MAD/MHD
V LOUNECH
Městská autobusová doprava jezdí
i nadále v režimu “prázdninových
jízdních řádů” s tím, že od pondělí
27. dubna 2020 se opět vybírá jízdné.

DOBROVOLNÍCI
POKUD CHCETE POMOCI, NECHTE
na sebe kontakt na info@mulouny.cz
nebo na telefonu 415 621 102. Ozveme
se v případě potřeby. Děkujeme!

MATEŘSKÉ ŠKOLY
V omezeném režimu (třídy pro max. 15
dětí, pouze pro děti pracujících rodičů)
funguje MŠ Přemyslovců, a to i pro děti
z jiných lounských MŠ. Vzhledem
k
omezené
kapacitě
potvrzuje
i ředitelka MŠ Přemyslovců žádosti
o ošetřovné. Ostatní mateřské školy
zůstanou
do
odvolání
uzavřeny.
V případě naplnění kapacity bude
otevřena další MŠ. Situace ohledně
provozu všech mateřských škol bude
řešena v polovině května na jednání
krizového štábu.

DOMOV PRO SENIORY
V domově proběhlo testování personálu,
nikdo ze zamětnanců neměl pozitivní
výsledek na koronavirus.
Nadále jsou do odvolání zakázány
návštěvy 
v Domově pro seniory i Domě
s pečovatelskou službou (včetně
4. poschodí domova pro seniory).
V příštím týdnu dojde k uvolňování
opatření, která byla nastavena v době
pandemie. Při uvolňování opatření bude
Domov pro seniory postupovat ve shodě
s Domovem pro seniory v Žatci,
uvolňovaná opatření budou diskutována
se starosty obou měst.

RESPIRÁTORY
V tomto týdnu město Louny předalo
praktickým lékařům pro dospělé i děti
cca 1800 ks respirátorů FFP2, které
lékaři
vydávají
těžce
nemocným
pacientům (např. onkologičtí pacienti, se
závažným plicním onemocněním, po
transplantaci, s poruchou imunity aj.).
Patříte-li mezi tyto osoby, obraťte se na
svého praktického lékaře.
Za Krizový štáb ORP Louny připravili dne 24.04.2020
Pavel Janda, starosta města
Vladimír Antonín Hons, místostarosta
Michal Ovšonka, tajemník krizového štábu

ROUŠKY PRO SENIORY
V posledním dubnovém týdnu pak
město předá obyvatelům Loun, starším
70 let, zásilku s jednorázovými
rouškami. Celkový objem přerozdělených roušek bude 13,5 tisíce kusů,
v aktuální hodnotě zhruba 270.000,- Kč.
V zásobách města dále zůstane 6,5 tis.
roušek, které mj. připadnou personálu
škol v případě jejich otevření.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY
Knihovny se původně měly otevřít až
v červnu, ve čtvrtek vláda rozhodla
o jejich otevření od pondělí. V lounské
knihovně však probíhá naplánovaná
revize knihovního fondu a malování
oddělení. Přesto knihovna v první fázi
(od 27. 4. do 3.5.) bude fungovat
prostřednictvím
výdejních
okének.
Čtenáři mohou výpůjčky vracet. Veškeré
informace sdělí knihovníci na místě.
ROZVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
od pátku 24. dubna byl zrušen zákaz
volného pohybu
od pondělí 27. dubna budou otevřeny
či povoleny: provozovny do 2500 m2;
autoškoly; posilovny a fitness centra
(bez využití zázemí); bohoslužby do 15
osob, knihovny; zoologické, botanické
a dendrologické zahrady (venkovní prostory).
od pondělí 11. května
: provozovny
v nákupních centrech; provozovny nad
2500 m2; restaurace, hospody, kavárny
s prodejem přes výdejní okénko
a v rámci venkovních zahrádek; holičství
a kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
solária,
kosmetické,
masérské,
regenerační služby; muzea, galerie a
výstavní síně; zámky, hrady
a
skanzeny ( venkovní prostory); venkovní
tréninkové
aktivity
profesionálních
sportovců (bez veřejnosti).
Provozování dalších služeb bude
uvolněno 25. května
.

