STAROSTKA HLÁSÍ K 25.02.2021 (17:00 hod)

✓ V úterý 23.02.2021 proběhla Videokonference v rámci krizového
řízení Ústeckého kraje se starosty ORP
✓ Úřední hodiny Městského úřadu:
PONDĚLÍ: 09:00 – 11:00
STŘEDA: 09:00 – 11:00

13:00 – 16:00 hod
13:00 – 16:00 hod

Registr vozidel je pouze přes rezervační systém.
Úterý možnost rezervace: www.mesto-zatec.cz/radnice/rezervace
e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz,více na: www.mesto-zatec.cz/radnice/urednihodiny/
✓ doporučujeme občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem,
především telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či emailovou. Možnost sjednání individuální konzultace.
✓ Platí nové Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ohledně nošení
respirátorů a roušek s účinností ode dne 25. 2. 2021 od 00:00 hod. do odvolání.
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem, nanorouškou nebo dvěma zdravotnickými
rouškami.

-

✓ Město poskytne obyvatelům ve věku 80+ respirátory KN 95 v počtu 3 ks na osobu. V Žatci
je to 600 osob a s distribucí do poštovních schránek začínají dnes Dobrovolní hasiči – za to
jim patří velké poděkování!
✓ Dnes jsme přivezli z krajského úřadu respirátory FFP2 pro školy a školská zařízení obcí
v našem ORP – od 26. 2. jsou připravené k předání (netýká se ZUŠ), pro každého zaměstnance
se jedná o 3 respirátory na osobu a 5 pracovních dnů. Na dodávku s testovacími sadami si zatím
musíme počkat.
✓ V sobotu 27. 2. 2021 budou spuštěny registrace pro pedagogické pracovníky a
nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení. Prioritizace záleží na řediteli zařízení,
je doporučena zejména pro zaměstnance ve věku 55 let a starší.
✓ Škola pro děti rodičů vybraných profesí (pro žáky do 10 let) je v provozu denně od 6:00 do
16:00 hod - ZŠ Petra Bezruče, Žatec - tel. číslo 605 958 686
•

školní jídelny zajišťují objednání a vydání obědů žákům na distanční výuce

✓ Sledujeme provoz mateřských škol - uzavřena 1 třída MŠ Bratří Čapků Alergo
✓ Dne 15.01.2021 byl spuštěn centrální rezervační systém na očkování proti COVID-19. Hlásit se
mohou lidé starší 80 let přes web registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz nebo telefonní linku 1221.
K registraci potřebujete mít mobilní telefon, na který vám bude poslán PIN – potvrzovací kód
nutný k přihlášení.
Ústecký kraj má 14 očkovacích míst jedním z nich je i Nemocnice Žatec.
Stále můžete využít linku potřebnosti – pomoc seniorům s procesem registrace – tel. č.
725 957 166.
✓ Očkovací místo v Žatci – v areálu nemocnice – dětské oddělení, Út – Pá od 7:00 hod. do 15:00
hod. Očkování probíhá podle počtu přidělených vakcín.
Zhruba 600 osob má v systému zarezervované očkování, termíny očkování závisí na dodávkách
vakcín. Při plánování je třeba vzít v úvahu potřebu zabezpečení revakcinace.
https://geoportal.kr-ustecky.cz/Apps/UKCOVID19/ - Očkovací místa v Ústeckém kraji
✓ V minulém týdnu proběhlo očkování klientů a personálu v Domově pro seniory. V domech
s pečovatelskou službou projevilo zájem o očkování cca 160 klientů.
Domov pro seniory Žatec– obnovení návštěv – nutná rezervace - https://navstevy.dpszatec.cz/
✓ Odběrové místo Žatec – v areálu nemocnice, po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás
navedou informační tabule. Objednávat se předem na tel. čísle: 607 056 741 ve dnech pondělí –
pátek od 9:00 do 15:00 hodin, můžete se objednat i on-line - https://nemzatec.eu/covid/ .
Odběrové místo mohou využít i samoplátci.
✓ Funguje linka „potřebnosti“ pro občany v karanténě/izolaci i pro seniory, kteří nemají možnost
jiné pomoci. Využití: nákup základních potravin, léků a to v částce do 500 Kč. V provozu
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod., tel. číslo 725 957 166
✓ Městská knihovna Žatec uzavřena – výpůjční služby předem objednaných knih
(tel. 415 243 243 a 725 877 781, https://www.mekzatec.cz) od pátku 19.02.2021 zahájen
provoz výdejního okénka na pobočce Jih.
PROVOZNÍ DOBA VÝDEJNÍCH OKÉNEK KNIHOVNY:
oddělení
hl. knihovna
pobočka Jih

pondělí
9 -17
9 – 17

úterý
9 – 15
zavřeno

středa
9 – 17
zavřeno

čtvrtek
9 – 15
zavřeno

pátek
9 – 15
9 - 17

✓ Městské kluziště máme pro vás ještě v provozu denně od 8 do 20 hodin, na ledě mohou
bruslit vždy 2 osoby po dobu 30 minut. Provoz bude reagovat na aktuální opatření.
Rezervační systém funguje na webu městského úřadu www.mesto-zatec.cz. Žádáme o dodržování
limitu 30 minut, který umožní, aby se vystřídalo co nejvíce lidí.
Rezervace jsou uvolňovány postupně, aby dostalo možnost se přihlásit a postupně vystřídat
co nejvíce zájemců.

Dle současných vládních opatření je z hlediska sportu důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě
nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Zde platí omezení nejvýše v počtu dvou
osob, s výjimkou členů domácnosti.
Informace, která se může hodit:
✓

vzhledem k přijatým krizovým opatřením se mimořádně umožňuje, aby osoby staršího věku a
osoby s oslabenou imunitou měly možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo
jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář, který musí být
vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem - Plná moc k převzetí splátky
důchodu
vypláceného
v hotovosti
v době
trvání
nouzového
stavu
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6119731/plna_moc_duchod_listopad_+2020.pdf/3
c785864-2c91-85b2-8c3e-fe2d4b3fb229
✓ Provozní hodiny České pošty, více na https://www.postaonline.cz/detail-pobocky//pobocky/detail/43801
Otevírací doba
PO
10:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ÚT
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
ST
10:00 – 12:00
13:00 - 18:00
ĆT
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
PÁ
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
SO
08:00 – 12:00
NE
ZAVŘENO

✓ Aktuální opatření sledujte: https://koronavirus.mzcr.cz/
✓

Od pátku 26. 2. 2021 bude zahájen provoz na nové autobusové lince Praha – Slaný –
Louny – Žatec – Podbořany – Vroutek – Kryry – Očihov – Blšany
• nástupiště linky Žatec, autobusové nádraží č. 2.
• více zastávek v Žatci – Volyňských Čechů OSP, Stavbařů, Č. hrádek, aut. nádraží
• blíže centru Prahy – Hradčanská, nástupiště č. 3
• Linka č. 156100 není součástí základní dopravní obslužnosti, dopravce DATA
AUTOTRANS s.r.o.

✓ Stále jsme tu pro vás:
• Linka potřebnosti: 725 957 166 (nákupy, léky, poradenství) od 08:00 do 15:00 hod.
• Senior taxi: 415 710 295 od 07:00 do 17:00 hod.
• MěÚ Žatec: 724 043 786, 724 050 410, 724 000 394
• školství: 724 808 604
Se zodpovědnou opatrností budeme po tomto týdnu jarních prázdnin začínat nový pracovní
týden. Ať je z pohledu COVID-19 co nejvíce negativní.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

