Obec Rozdrojovice
pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Vážení spoluobčané
Vzhledem k mimořádným opatřením přijatých vládou ČR z důvodu zamezení šíření nákazy
koronavirem a přijatému nouzovému stavu na území České republiky, si Vás dovolujeme
požádat o přísné dodržování doporučených protiepidemických zásad.
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou
infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních
dýchacích cest. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou
být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.
Mezi rizikové skupiny obyvatel, u kterých může mít nemoc velmi těžký průběh, se řadí
zejména senioři a chronicky nemocní lidé. Naopak nejméně ohrožená skupina jsou děti,
u kterých má nemoc velmi lehký průběh. Neznamená to však, že nejsou infekční a tím pádem
rizikové pro své okolí!
Pro zamezení dalšímu šíření nákazy je nezbytné:
•
•
•
•

•

V maximální možné míře omezit fyzický kontakt mezi lidmi.
Doporučená vzdálenost při rozhovoru mezi lidmi jsou alespoň 2 metry.
Nepodávejte si navzájem ruku.
Dbát na zvýšenou osobní hygienu a dodržovat "etiketu kašle" - zachovávejte
dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem, případně
kašlete alespoň do rukávu..
Mýt si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.

Vzhledem k tomu, že rizikovou skupinou jsou pro nákazu koronavirem především starší lidé,
příp. lidé trpící nějakým chronickým onemocněním, je důrazně doporučováno, aby se vyhýbali
místům s větším počtem lidí. To však někdy není zcela možné, proto by jim například nákupy
měli zajišťovat mladší rodinní příslušníci, případně blízcí rodinní známí. V naší obci
neevidujeme starší občany, kteří by byli odkázání sami na sebe. Může však nastat situace, že
blízcí lidé sami onemocní či budou muset zůstat v karanténě. Pokud se někdo do této svízelné
situace dostane, může kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 546220997
nebo p. Slouky 606073668 a základní nákup potravin pro Vás rádi zajistíme.
Osobní kontakt prosím omezte na minimum.
S pozdravem
…………………………
Ing. Stráský Daniel
starosta obce

