Zpravodaj obce Březí 03/2020
Vážení obyvatelé obce Březí,

nacházíme se v nelehké době. Žádáme o dodržování nařízení vlády ČR o nošení
roušek nebo zakrytí nosu a úst na veřejnosti, tzn. mimo dům a zahradu. Noste roušky
při jakémkoliv opuštění své nemovitosti, díky tomu snížíte riziko přenosu nakažlivého
viru!!!
Během 24. 3. obdrželi ti z vás, kteří jsou ročník 1960 a níže a mají trvalé bydliště v obci Březí,
látkové roušky do svých schránek. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Juříkové, která s
neuvěřitelným nasazením šije roušky dnem i nocí a díky níž jsme obdrželi přes 100 ks roušek, které
jsme k vám doručili. Pokud máte o roušky zájem, ozvěte se na kontakty níže.
Touto cestou vás také chceme informovat, že se podařilo zajistit dodávku desinfekce a v tuto chvíli
vám můžeme v omezeném množství tuto dezinfekci Anti-COVID nabídnout. Desinfekce je vhodná
na ruce i plochy. Nicméně v tuto chvíli není možné alokovat větší odběry z důvodu vysoké
přetíženosti výrobců a poptávky.
V současné době je možno objednat tuto desinfekci v množství 250 ml/na osobu trvale přihlášenou v
obci na emailu: ou@obecbrezi.cz.
Kdo nemá k dispozici email, své objednávky prosím zašlete SMS na tel. 724 102 915.
Žádáme o jmenovitý seznam osob, pro které je desinfekce objednávaná.
Objednávky budou vyřizovány dle pořadí, jak došly.
Distribuce do domácností bude zahájena nejpozději v pátek 27. 3. 2020 s ohledem na dodání
obalového materiálu.
Desinfekci nákladově zajistí obec a občanům ji bude poskytovat zdarma. Doporučená aplikace
desinfekce je např. přes dávkovače mýdla.
Nakládání s odpady během nouzového stavu, informace od spol. FCC.
Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující
onemocnění COVID-19
1. Svoz odpadu probíhá pouze z odpadových nádob. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet
odpad navíc mimo nádoby.
2. Odpad do nádob dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
3. Víko nádoby vydezinfikujte!
4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci. Jedeme v nouzovém
režimu svoz může proběhnout v jiný čas než obvykle.
5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to,
abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané nádoby. Pokud nebude svezena větší část
obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné,
budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při
dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání
směsného odpadu) a pevně zavázán.
6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle kontejnerů určených na tříděný odpad.
7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého

šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po
zrušení mimořádných opatření v ČR. Svoz provádíme v nouzovém režimu s omezeným počtem
pracovníků.
9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu
vycházení, do odvolání zrušeny.
10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím
sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.
Věříme, že na základě přijatých opatření minimalizujeme ohrožení občanů i našich
pracovníků a zajistíme udržitelnost svozu odpadu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
FCC Česká republika, s.r.o.
Přistavování kontejnerů na objemný odpad a mobilní sběr nebezpečných odpadů je zrušen minimálně
na dobu platnosti nouzového stavu.
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje
o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením
COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte.
Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního
onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech
osob.
Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá
omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání
roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být
toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu
rukou!
Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý
člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně
neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí
jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé,
kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je
opravdu potřebují.
WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené
pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu
očí.
WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího
standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu
s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální
intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)

Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou
roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a
činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek
jejich nedostatek.
Informace od HZS

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální
rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce
zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
 Všeobecné informace
 Psychosociální pomoc
 Mimořádná a krizová opatření
 Hygienická opatření
 Hasiči a koronavirus
 Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních
stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

Další informace k dané situaci naleznete na webových stránkách obce www.obecbrezi.cz
Od 1. dubna 2020 budou úřední hodiny fungovat pouze jako podatelna, vždy ve středu od: 10.00
hod – 11.00 hod a od 14.00 – 15.00 hod. Tato služba bude fungovat pouze jako podatelna.
V případě dotazů či potřeby volejte prosím na pevnou linku OÚ Březí od 7.00 – 15.30 hod
323 605 179 – asistentka starosty nebo na mobil p. starosty 724 102 915.
Přejeme vám pevné zdraví
ZO Březí
25. 03. 2020

