SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Zástupce Technických služeb Bruntál, s.r.o., nám dnes po konzultaci s místně
příslušnou hygienickou stanicí sdělil, že svoz velkoobjemových a nebezpečných
odpadů se v sobotu 28.03.2020 konat NEBUDE. Náhradní termín bude stanoven
až po končení nouzového stavu.
Jelikož se nejedná o nezbytnou činnost, kterou je nyní nutno řešit, dostali
od hygienické stanice doporučení svoz v toto období u všech obcí přeložit
na pozdější dobu.
Připomínají důležité informace, jak nakládat s komunálním odpadem:
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob s potvrzeným
onemocněním COVID-19 a v karanténě ukládejte do plastových pytlů a po
naplnění jej pevně zavažte. Po dobu karantény odpad netřiďte (týká se osob, kteří
jsou pozitivní a v karanténě). Povrch pytle před vložením do popelnice nebo
kontejneru dezinfikujte. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou
méně než 0,2 mm, vložte pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten
vnější dezinfikujte. Dobře zavázané pytle vhazujte pouze do nádoby na směsný
komunální odpad.
V žádném případě neodkládejte tyto pytle mimo kontejnery (popelnice), abyste
neohrozili zdraví pracovníků TS Bruntál, s.r.o. a ostatních občanů. Po manipulaci
s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou, popř. použít dezinfekční
gel.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic
v nakládání s odpady nemění a odpady jsou povinny třídit.
Děkujeme za dodržování pravidel.
Více informací naleznete:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-prohygienu-pudy-a-2?source=rss
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NR
C_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-prohygienu-pudy-a-1
Pokud se v obci nachází ještě občané, kteří nemají k dispozici roušky či
nemají možnost zabezpečit si nezbytné nákupy, ať se obrátí na obecní úřad
v Křišťanovicích tel.: 554 745 274, 777 696 127.
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RÁDI BYCHOM DÁLE UPOZORNILI, ŽE STÁLE PLATÍ VEŠKERÁ
USNESENÍ A DOPORUČENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍ SE:
- volného pohybu osob na území celé ČR (usnesení vlády č. 85/2020 Sb.)
- zákaz shromažďování během nouzového stavu (usnesení vlády č. 69/2020
Sb.)
- povinnost nosit roušku (usnesení vlády č. 106/ 2020 sb., o povinném nošení
ochranných prostředků, které brání šíření kapének
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE KÝMKOLIV NAŘÍZENÍ VLÁDY NA ÚZEMÍ
NAŠÍ OBCE DODRŽOVÁNO, BUDU NUCENA JAKO STAROSTKA OBCE
POSTUPOVAT V MEZÍCH ZÁKONA A TYTO PŘÍPADY HLÁSIT.
Uvědomte si, že šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je trestným činem!
(Usnesení vlády č. 75/ 2020 Sb.,)
Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!

VOJENSKÁ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI
nabízí pro všechny občany České republiky pomoc v situacích….
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Karanténa a nouzová opatření začínají být nad vaše síly?
Přestáváte zvládat situaci?
Nemůžete spát?
Všechno je vzhůru nohama?
Máte strach z nemoci, že přijdete o práci?
Cítíte se osamělý/á?
V práci ani doma se to už nedá vydržet?
Nic nefunguje?
Už si přejete mít od všeho pokoj?

na telefonních číslech:
973 255 140, 973 255 141, 973 255 142,
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www.psychologove.army.cz

