Obec Libiš
Mělnická 579
277 11 Neratovice – Libiš

TÝDEN OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU V OBCI LIBIŠ
 S účinností od 10. 3. 2020 byli občané informováni o zákazu setkání nad 100
osob, z toho důvodu byly všechny plánované akce zrušeny a budou přesunuty
podle možností. Máme roušky pro zaměstnance a hasiče, dezinfekční
prostředky a jednorázové rukavice.
 S účinností od 11. 3. byl uzavřen obecní úřad – pouze telefonický a
elektronický styk, občanům byly předány rady při cestování z oblasti nákazy.
MŠ bylo doporučeno omezit provoz na minimum a nespojovat třídy. Provedla
jsem monitoring pro další rozhodování v této oblasti.
 Od 12. 3. jsem v kontaktu s plicním oddělením pro případnou odbornou
pomoc, která může být později potřebná.
Jsem v telefonním kontaktu s krizovým štábem města Neratovice.
Vláda rozhodla o nouzovém stavu. Uzavřena knihovna.
Informování DPS v Libiši o mimořádném nařízení vlády – zákazu návštěv
v jejich zařízení.
 Dne 13. 3. jsme rozhodli o uzavření MŠ Libiš s účinností od 16. 3. 2020.
Jsem nadále v telefonním kontaktu se starostou Neratovic ohledně dalších
kroků plynoucích z jednání krizového štábu Neratovic.
Nikdo z občanů Libiše není pozitivní na koronavir – toto prohlášení jsem
uvedla na oficiálním facebookovém profilu obce a k dnešnímu dni stále platí.
Byla dohodnuta spolupráce se skauty a dobrovolnými hasiči v pomoci
občanům.
 Dne 14. 3 jsme provedli prohlídku a zkoušku klapek s protipovodňovou komisí,
shodou okolností došlo k poruše na vodovodní síti a zakalení vody
(pravděpodobně nesouviselo s naší prohlídkou – Středočeské vodárny
odstraňovaly zakalenou vodu v lokalitě Budovatelů, Na Strouze,
V Chaloupkách a Osadní – vzhledem k náročnosti akce jsme se informace na
úřadu dovídali později (16. a 17. 3.)
Vláda rozhodla o uzavření restaurací a obchodů kromě výjimek potřebných
k zásobování obyvatelstva.
Sběrný dvůr na bioodpad je otevřen – zahrada, kde občané dodržují
bezpečnostní pravidla.
Svoz bioodpadu bude probíhat již od 18. 3. a každou další sudou středu.
Smlouvy s FCC Neratovice budou uzavírány písemně, platby převodem.
S dobrovolnými hasiči Libiš a skauty jsme vytvořili KRIZOVÝ ŠTÁB obce Libiš
pro opatření proti nákaze koronavirem ve složení:
Mgr. Pavlína Komeštíková – starostka, pracovníci úřadu
David Zygmund – velitel hasičů, Jakub Janda – starosta hasičů, Josef Sláma,
Jiří Janda, Jaroslav Janda st., Jaroslav Janda, Jan Štastný, Michal Kadlec,
Michal Štětka a Kristýna Březinová – studentka medicíny a koordinátorka
skautů.
IČ: 00662241
tel./fax: 315 687 553, mob.: 605 262 959
IdDS: x5bbgnv
info@libis.cz
www.libis.cz

 Dne 15. 3. jsme v kontaktu s krizovým štábem Neratovic. V noci vláda ČR
vydala prohlášení o volném pohybu občanů – varování občanům předáno.
 Dne 16. 3. distribuujeme všem občanům nad 65 let letáky s informací o
možnosti vyzvednutí léků z lékárny, nákupu potravin. Je připravena psychická
podpora.
Starostka se zúčastnila jednání s hygieničkou KHS Mělník, prostřednictvím
krizového štábu ORP Neratovice objednala 60 respirátorů, 20 ochranných
brýlí a 300 roušek ze Středočeského kraje. Průběžně dokupujeme dezinfekční
pomůcky.
Jednání krizového štábu – koordinace, organizace pomoci, poučení o
bezpečnosti pomáhajících i pomáhaným.
Velkokapacitní kontejnery v obci nezrušeny (občané musí dodržovat
bezpečnostní pravidla – ochraňovat sebe ochrannými pomůckami).
Jednání zastupitelstva obce není zatím stanoveno, mělo by proběhnout
do 7. 5., nyní platí podmínka (v době aktuálního nařízení vlády) konání jen za
podmínky, že jednání bude nezbytné a zcela nevyhnutelné.
 Dne 17. 3. se začíná využívat pomoc seniorům s vyzvednutím léčiv, nutného
dokoupení potravin.
Na obecním úřadě k vyzvednutí bavlněné látky pro šití roušek po telefonické
domluvě.
60 l dezinfekčního roztoku uskladněn u SDH Libiš - bude distribuován
potřebným - potřeba malých lahviček s rozprašovačem.
POTŘEBNÉ KONTAKTY
NONSTOP infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 291 367
Při obtížích s podezřením na onemocnění koronavirem volejte 1212
Obecní úřad Libiš 315 682 748 nebo 605 262 959
Dbejte zvýšené hygieny jako byste se pohybovali na operačním sále – časté mytí
rukou mýdlem, vytírání všech povrchů dezinfekcí, při nutnosti setkání s cizími lidmi
rouška, ochrana očí a rukou. Pobyt venku je rizikový zejména pro staršé občany a
občany s oslabeným imunitním systémem. Buďme izolovaní, disciplinovaní,
informovaní, ohleduplní a trpěliví!
Mgr. Pavlína Komeštíková, v.r.
starostka obce
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