Milí Karličáci,
na základě aktuální situace a zkušeností z posledních dní Obec Lety vyhlašuje na jejich území a Karlík
se k tomuto opatření připojuje, tato závazná opatření a doporučení týkající se nutných návštěv ve
všech obchodech a lékárnách.
Vzhledem k tomu, že byl od 12.3.2020 vyhlášen nouzový stav a to dle §21 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých předpisů (krizový zákon)
Nabádáme všechny občany, abychom si uvědomili, že opatrnost a bezpečnost je v těchto dnech
opravdu na místě, protože pokud se nakazí nezodpovědným chováním zákazníků jediný
zaměstnanec prodejny Lidl, Billa nebo Esomarketu, celý obchod se s okamžitou platností uzavře!
Náš karlický krámek se smíšeným zbožím funguje zatím ve standardním režimu. Paní Pánková,
nájemnice a ochotná paní prodavačka v jedné osobě, pravidelně doplňuje zboží všeho druhu. Má
v podstatě cokoli, na co si vzpomenete. Zvažte tedy nutnost nakupovat jinde a podpořte náš obecní
obchůdek. Do obchůdku prosím vstupujte jednostlivě!
Otevírací doba: PO-ST-PÁ 7-12 13-17 hod.
ÚT-ČT

7-14 hod.

SO

8-11 hod.

NE

zavřeno

Na obecním úřadě jsou vám k dispozici zdarma podomácku užité roušky. Máme skladem roušky i
pro malé děti! Vyzvednout je lze kdykoli v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na čísle.
734 146 959.
ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ VE VŠECH OBCHODECH S POTRAVINAMI, LEKÁRNÁCH A
JINÝCH PRODEJNÁCH
• Do obchodu posílejte vždy jen jednoho z členů rodiny. Pokud nemáte možnost vyjet nakoupit bez
dětí nebo sami, využijte sousedskou výpomoc, nebo kontaktujte Obecní úřad Karlík, který Vám nákup
zajistí (tel. 734 146 959)
• Před vstupem do obchodu si vždy nasaďte ochrannou roušku, šálu nebo šátek zakrývající nos i
ústa.
• Při nákupu nebalených potravin používejte nejlépe jednorázové rukavice a plastové sáčky.
• Dodržujte v prostoru obchodu minimální vzdálenost od druhé osoby 2 metry.
DOPORUČENÍ
• Sepište si dopředu seznam potravin, které potřebujete koupit a vydržíte z nich několik dní vařit,
abyste v obchodě strávili co nejkratší dobu.
• Přednostně plaťte platebními bezkontaktními kartami.
• Před a po návštěvě obchodu si vždy umyjte ruce antibakteriálním mýdlem nebo gelem
(antibakteriální gely míchají v lékárnách v Letech i Dobřichovicích).
• Po příchodu domů byste si měli také vydezinfikovat vše, co jste měli v ruce: mobilní telefon, brýle a
klíče.
• Vyhýbejte se velké koncentraci osob.
Přejeme vám všem hodně sil, trpělivosti a děkujeme za dodržování pravidel bezpečnosti.
Jana Svobodová, starostka obce Karlík
V Karlíku, dne 21. 3. 2020

