13. října 2020

VLÁDOU SCHVÁLENÁ OPATŘENÍ
platné do odvolání
Je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo
ubytování (např. hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

platné do 1. listopadu 23:59
Je omezen provoz všech škol s výjimkou MŠ. Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů – výuka probíhá distančně.
Provoz Školní jídelny Dobřany je omezen.
Cizí strávníci: výdej do vlastních jídlonosičů od 11:00 do 11:45 z okénka u vstupu do jídelny
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ: přítomnost v ŠJ je povolena
Po dobu distanční výuky (14. – 23. 10. 2020) je možné odebírat dotované školní stravování, obědy se budou vydávat v běžném výdejním čase ŠJ.
Upozornění: všem dětem jsou obědy od 14. do 23. 10. 2020 odhlášeny a k odběru jídla je třeba se standardně přihlásit (pro oběd 14. 10. nejpozději v tento
den do 8.00 hod.). Pro strávníky MŠ platí standardní režim odhlašování.

platná do 3. listopadu 23:59 (výňatek, úplné znění všech opatření naleznete na www.vlada.cz)
Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
(vztahuje se i náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky).
Je zakázáno:
- pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob.
- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
- konání koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení
- společně zpívat ve vnitřních prostorách v počtu vyšším než 5 osob
- konat poutě, tradiční akce, kongresy, veletrhy, vzdělávací akce
- provozovat a používat sportoviště ve vnitřních prostorech staveb
Je omezen provoz provozoven stravovacích služeb - zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (pouze výdejní okénka, a to v čase
6:00 – 20:00).

Výzva zřizovatele rodičům dětí umístěných v MŠ

Z důvodu zajištění co nejdelšího provozu školek, prosíme rodiče, aby nevodili děti do MŠ, pokud mají jinou možnost. Děkujeme.

Rekapitulace služeb

Město nad rámec svých povinností zajišťuje služby pro občany v izolaci/karanténě, kteří nemají jinou možnost, jak si obstarat základní životní
potřeby. Telefonní číslo 721 506 330 je v provozu každý všední den v čase 8:00 – 13:00.
O vzniku případného hlídacího koutku pro zaměstnance v klíčové infrastruktuře (např. PNvD, IZS...) se jedná. V souladu s nařízením vlády tak může
město učinit pouze na pokyn Plzeňského kraje.

Město ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Plzeň bude důsledně čelit pokusům o vandalizmus.
Omezená provozní doba Městského úřadu Dobřany

Pondělí
7:15-11:15 hodin
12:00-13:00 hodin
Středa
12:00-17:00 hodin
Žádáme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme.

Omezená provozní doba Městské knihovny Dobřany
19. – 23. 10.

Dětské oddělení
pondělí 12:00 – 17:00
úterý
12:00 – 15:00

Dospělé oddělení
středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 18:00
pátek
7:30 – 11:00

26.10.
Dětské oddělení
pondělí 12:00 – 17:00

27. - 30.10. - zavřeno

Provozní doba Městského kulturního střediska Dobřany (informačního centra) je bez omezení
Pondělí – pátek

8:30 – 12:15 13:00 – 16:00, tel. č. 377 972 725, mail: ic@dobrany
Informační linka města Dobřany – 733 636 060 (v provozu pondělí – pátek v čase 8:00 – 17:00)

Dospělé oddělení
pondělí 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

