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VáÏení spoluobãané,
CO NYNÍ PROÎÍVÁME JSME SI P¤ED NùKOLIKA T¯DNY NEDOVEDLI ANI
P¤EDSTAVIT. NAJEDNOU JE TO SKUTEâNOST, SE KTEROU SE V·ICHNI MUSÍME VYROVNAT. MUSÍME OMEZIT SVÉ AKTIVITY, DùTI NEMOHOU DO ·KOLY,
MNOZÍ NEMOHOU DO PRÁCE A NAD V·ÍM SE SNÁ·Í OBAVA CO BUDE DÁL.
Opatﬁení, která pﬁijala vláda na‰í republiky
jsou omezující, av‰ak nutná, to vût‰ina lidí
chápe. Je v‰ak nesmírnû dÛleÏité, aby je
v‰ichni dodrÏovali, jinak nebudou mít úãinek.
SnaÏíme se realizovat i vlastní (obecní)
opatﬁení, abychom napomohli k ochranû
va‰eho zdraví:
■ V‰em seniorÛm nad 65 let jsme rozdali
‰ité rou‰ky, které se po sterilizaci dají opakovanû pouÏít. Rou‰ky pro seniory na‰ily
dobrovolnice z na‰í obce. Návod jak
s rou‰kou zacházet je popsán v tûchto novinách v dal‰ím ãlánku. Ostatní obãané
mohli vyuÏít nabídky p. Markéty ·temberové, nebo si mnozí u‰ili rou‰ku sami. Moc
dûkujeme za tuto „rou‰kovou“ iniciativu! Je
skvûlé, jak si lidé dokáÏí vzájemnû pomoci.
Pokud nûkdo je‰tû potﬁebuje rou‰ku
a nemá jí jak sehnat, ozvûte se, kontakty
jsou uvedeny dále.
■ K obchodu, po‰tû a u obecního úﬁadu
jsme instalovali zásobníky na desinfekãní
pﬁípravek na ruce. Je potﬁeba, aby kaÏd˘
kdo hodlá vstoupit do uveden˘ch prostor
pouÏil desinfekci. Staãí jednou stisknout
a desinfekci rozetﬁít po rukou. Desinfekce
je zatím nedostatek, tak prosím nepl˘tvejte,
staãí opravdu kapka. Desinfekci dostáváme pﬁídûlem od Magistrátu Ústí n.L., jedná
se o v˘robek ústecké Spolchemie a je
urãen k tomuto pouÏití. Desinfekcí jsou
souãasnû vybaveni v‰ichni na‰i pracovníci
- jak techniãtí, tak administrativní. S majitelem obchodu ve Velkém Chvojnû, panem
Van Sau Nguyen, jsme se dohodli, Ïe bude
desinfikovat drÏadla nákupních ko‰íkÛ,
desinfekci k tomu úãelu mu dáme. V obchodû u pokladny dodrÏujte rozestupy
a vstupujte do obchodu postupnû. Pan
Nguyen poãítá s tím, Ïe jsou lidé doma,
snaÏí se zajistit zásobování tak, aby bylo
v‰eho dostatek.
■ Od pondûlí 22. 3. 2020 bude pracovni-

ce, která provádí úklidy bytovek, vytírat spoleãné prostory roztokem s desinfekcí. Souãasnû bude otírat zábradlí a kliky.
■ Je omezena provozní doba po‰ty
a hodin pro veﬁejnost na obecním úﬁadû.
Neznamená to v‰ak, Ïe pracovnice obecního úﬁadu nebo vedení obce nepracují. Jsme
stále dostupní na telefonech, kontakty jsou
na stránkách obce i zde v novinách.
■ V‰echna naﬁízení vlády, opatﬁení, doporuãení jsou zveﬁejnûna na stránkách obce
v odkaze Aktuality, souãasnû jsou zveﬁejÀovány i na sociálních sítích na Facebooku
stránka Na‰e chvojenské noviny a novinky.
■ Vláda z dÛvodu ‰íﬁení epidemie koronaviru vyhlásila zákaz volného pohybu osob.
V‰ichni obyvatelé âeské republiky by mûli
zÛstávat co moÏná nejvíc doma, venku ideálnû jen pﬁi cestû do práce, na nákup potravin a lékÛ, není moÏné postávat v hlouãku
pﬁed obchodem „na pivku“, je to poru‰ení
vládního naﬁízení.
Vím, Ïe je to pro vás teì tûÏké období, ale
vûﬁte, Ïe díky tûmto opatﬁením máme ‰anci

nedopadnout jako v Itálii ãi v jin˘ch zemích.
Prosím, aby star‰í obãané pokud moÏno
nevycházeli ze sv˘ch domovÛ. Není to
proto, Ïe by jsme vás nechtûli vidût, ale je to
proto, abychom o vás nepﬁi‰li. Star‰í a nemocní lidé, kteﬁí si nemají jak nakoupit ãi
dojet pro léky, mohou vyuÏít na‰í pomoci.
Pﬁipraveni jsou dobrovolní hasiãi, kteﬁí vám
rádi pomÛÏou. Dále v novinách najdete kontakty, na které mÛÏete v pﬁípadû potﬁeby
volat.
Chci podûkovat v‰em, kteﬁí pomáhají tuto
pro nás donedávna nepﬁedstavitelnou situaci zvládnout. Dûkuji vám, Ïe jste solidární
s tûmi nejzranitelnûj‰ími a ‰ijete pro nû
rou‰ky. Dûkuji i tûm „v první linii“, aÈ uÏ na‰í
paní po‰mistrové, doruãovatelkám, panu
doktorovi, panu Nguyenovi a jeho rodinû,
na‰im zamûstnancÛm obce.
Je vás opravdu hodnû a jsem na vás
v‰echna py‰ná. Jsem py‰ná na vás v‰echny, Ïe respektujete v‰echny naﬁízení a snaÏíte se opravdu vycházet jen v nejnutnûj‰ích
pﬁípadech. Obdivuji rodiãe, Ïe „dávají“ to
mnoÏství úkolÛ a zabavení „divé zvûﬁe“. AÏ
to bude v‰echno za námi vûﬁím, Ïe se sejdeme v‰ichni na obecní ãi neobecní kulturní akci.
Budeme vûﬁit, Ïe to bude co v nejkrat‰í
moÏnou dobu. Vy se do této doby snaÏte
v‰e zvládnout pokud moÏno s úsmûvem jelikoÏ úsmûv leãí.
Pﬁeji vám hodnû zdraví.
VaÀáãová Markéta,
starostka obce
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Základní informace o koronaviru
CO JE KORONAVIRUS?
Oznaãení koronavirus se pouÏívá pro jak˘koliv virus, patﬁící do podãeledí Coronavindae. Jde o souhrnné oznaãení pro ãtyﬁi
ãeledi virÛ, které zpÛsobují onemocnûní
s rÛzn˘m stupnûm závaÏnosti. Název je odvozen od charakteristického uspoﬁádáni povrchov˘ch struktur lipidového obalu viru ve
tvaru sluneãní korony. MÛÏe zpÛsobit bûÏné
obtíÏe, jako je nachlazení, ka‰el, d˘chací
obtíÏe, teploty. Ale také závaÏnûj‰í choroby,
jako je d˘chací onemocnûní zvané tûÏk˘
akutní respiraãní syndrom SARS ãi infekci
MERS. Koronavirus, kter˘ zpÛsobil souãasnou svûtovou pandemii je nov˘m typem koronaviru s odborn˘m oznaãením SARSCoV-2. Tento vir zpÛsobuje onemocnûní
COVID-19.
JAK POZNÁM, ÎE JSEM NAKAÎEN?
K hlavním pﬁíznakÛm tohoto onemocnûní
patﬁí zv˘‰ená teplota, ka‰el, du‰nost, bolest
hlavy a únava. Ne v‰ak kaÏd˘ s tûmito pﬁíznaky je nakaÏen koronavirem. V takov˘chto pﬁípadech je nutné racionálnû zváÏit, zda
jste mohl pﬁijít s nákazou do kontaktu.
CO JE DU·NOST?
Du‰nost je charakterizována subjektivnû
vníman˘mi problémy s d˘cháním. Pacient
má pocit tíÏe na prsou nebo nedostatku
vzduchu, obtíÏnû se mu d˘chá.
JAKÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU
NEJOHROÎENùJ·Í?
Mezi ohroÏené skupiny patﬁí zejména senioﬁi, chronicky nemocní ãi osoby s oslabenou imunitou. Také to zatím vypadá, Ïe pro
tûhotné Ïeny riziko není. Ukázalo se, Ïe
i u dûtí je zatím, podle dostupn˘ch informací, virus sná‰en dobﬁe.
Jak se onemocnûní COVID-19 pﬁená‰í?
Koronavirus se pﬁená‰í z ãlovûka na ãlovûka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv.
kapénkovou infekci, která je pﬁená‰ena
vzduchem. Zasahuje nejãastûji sliznice horních a dolních d˘chacích cest a spojivky. Inkubaãní doba je cca dva aÏ ãtrnáct dní. Po
t˘dnu od nakaÏení se nemoc projeví horeãkami, které neustupují. Mohou b˘t provázené nepﬁíjemn˘mi pocity, bolestmi kloubÛ
a svalÛ. Objevují se i projevy ka‰le.
JAK MÁM SVÉ TùLO CHRÁNIT
A POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM?
Obecnû lze ﬁíci, Ïe kdyÏ chcete posílit
imunitní systém, vÏdy zaãnete u úpravy
svého Ïivotního stylu. ZmûÀte stravování:
konzumujte protizánûtlivé potraviny (obecnû
zelenina a ovoce), omezte ty zánûtlivé (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem
cukru, soli, nasycen˘ch tukÛ, nadbytku
mastn˘ch v˘robkÛ). Dále se snaÏte omezit
stres, udûlejte si ãas na cviãení a dopﬁejte si
dostatek spánku. Následnû mÛÏete doplnit
potﬁebné vitamíny a minerály.
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CO PAT¤Í MEZI OCHRANNÉ
PROST¤EDKY?
Doporuãuje se nosit rou‰ku ãi respirátor,
ochranné br˘le a rukavice (jakékoliv textilní
rukavice, které mohou jedince chránit pﬁed
pﬁenosem virÛ)
K âEMU SLOUÎÍ ROU·KY?
Rou‰ky jsou urãené zejména k ochranû
okolí, tedy aby jiÏ nemocn˘ ãlovûk ne‰íﬁil
nemoc dál kapénkovou cestou. PouÏitím
bûÏn˘ch rou‰ek se ãlovûk pﬁed nákazou
COVID-19 neochrání, mÛÏe v‰ak zabránit
jejímu dal‰ímu ‰íﬁení v pﬁípadû, kdy by byl
sám jiÏ infekãní.
MUSÍM MÍT OCHRANN¯ PROST¤EDEK
D¯CHACÍCH CEST POVINNù?
ANO. Na zasedání vlády ve stﬁedu 18. 3.
2020 byla pﬁijata dal‰í krizová opatﬁení. Je
zavedena povinnost nosit pﬁi pohybu a pobytu na v‰ech místech mimo bydli‰tû
ochranné prostﬁedky d˘chacích cest. Rou‰ka mÛÏe b˘t klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i ‰ála ãi ‰átek. KdyÏ budeme nosit rou‰ky v‰ichni, mÛÏeme tak zpomalit ‰íﬁení nákazy nového koronaviru. Staãí
si zapamatovat lejké pravidlo „Moje rou‰ka
chrání tebe, tvoje rou‰ka chrání mû.“
CO DùLAT KDYÎ MÁTE ZDRAVOTNÍ
POTÍÎE?
Zkontrolujte si, zda máte nûkter˘ z následujících pﬁíznaku:
■ Du‰nost/pocit ztíÏeného d˘chání bez
souvislosti s ka‰lem
■ Horeãka více jak 38 stupÀÛ
■ Such˘ ka‰el
Pokud se vám hÛﬁe d˘chá, nebo máte horeãku a souãastnû such˘ ka‰el, volejte
ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí
operátora. Pokud máte horeãku, která trvá
déle neÏ dva dny nebo such˘ ka‰el bez teploty, kontaktujte telefonicky praktického lékaﬁe a postupujte podle instrukcí. Pokud
máte horeãku po dobu krat‰í neÏ dva dny,
pravdûpodobnû se nejedná o koronavirus,
zÛstaÀte v domácí karanténû, nadále se sledujte, uÏívejte léky proti horeãce. Pokud nemáte ani jeden z tûchto pﬁíznakÛ, prÛbûÏnû

sledujte svÛj zdravotní stav a dvakrát dennû
si mûﬁte teplotu.
CO MÁM DùLAT, KDYÎ JE TEST
POZITIVNÍ? NA CO SE P¤IPRAVIT?
ZÛstaÀte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaﬁe a postupujte
podle jeho instrukcí. Pﬁedev‰ím zachovejte
klid. Informujte známé, se kter˘mi jste pﬁi‰li
do kontaktu v nûkolika posledních dnech
o va‰em stavu.
BYL JSEM V ÚZKÉM KONTAKTU
S NAKAÎENOU OSOBOU.
CO MÁM DùLAT?
Kontaktujte telefonicky svého praktického
lékaﬁe a dodrÏujte karanténu.
JAKÁ JE LÉâBA TOHOTO
ONEMOCNùNÍ?
Pro infekci COVID-19 není doporuãená
Ïádná specifická antivirová léãba. Lidé infikovaní koronavirem by mûli zahájit podpÛrnou léãbu, zmírÀující pﬁíznaky této infekce.
Léãba je vÏdy individuální a vychází z konkrétních potﬁeb pacienta. K podpÛrné léãbû
se vyuÏívají bûÏné dostupné léky, mnoÏství
symptomÛ onemocnûní COVID-19 se dá
léãit úspû‰nû.
JAK¯ JE PRÒBùH LÉâBY NEMOCI
COVID-19?
Podle údajÛ Evropského stﬁediska pro
prevenci a kontrolu nemoci (ECDC, nasbíran˘ch pouze na základû pﬁípadÛ z Evropy,
zaÏívá 80% nakaÏen˘ch mírn˘ prÛbûh nemoci. TûÏk˘mi pﬁíznaky trpí 14% lidí a 6%
kritick˘mi. âeské zdravotnictví má pﬁipraveno 2500 lÛÏek s plicní ventilací.
CO TO ZNAMENÁ DOMÁCÍ
KARANTÉNA?
Pokud vám byla naﬁízená domácí karanténa mûli byste zÛstat doma a nikam nevycházet (ani na nákup ãi k lékaﬁi). V pﬁípadû zdravotních potíÏí je nutné kontaktovat lékaﬁe
nebo pﬁíslu‰nou hygienickou stanici ãi se obrátit na linku 112 s tím, Ïe musíte uvést, Ïe
jste v naﬁízené karanténû. Pokud máte moÏnost vyuÏijte pro potﬁeby nákupu dodavatelské sluÏby nebo nabídky pomoci od obce.
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Obrovsk˘ dík obãanÛm obce za ‰ití rou‰ek

Hedvika Ke‰nerová

BoÏenka Skoﬁepová

Korejsovi v akci

Alenka Macháãková a Hedvika Ke‰nerová

Lenka ·temberová
3

CHVOJENSKÉ NOVINY

1. âTVRTLETÍ 2020

Jak zacházet s ‰itou rou‰kou
Jen správnû o‰etﬁená (‰itá) rou‰ka je úãinná.
Jak na to?
■ Pﬁed nandáním ãi sundáním rou‰ky si vÏdy umyjte ruce.
■ Nesahejte na látku rou‰ky, dot˘kejte se jen provázku ãi gumiãek.
■ Bavlnûnou rou‰ku noste maximálnû 4 hodiny, vymûÀte ji vÏdy,
kdyÏ zvlhne.
■ Po kaÏdém pouÏití rou‰ky sterilizujte, nejménû v‰ak kaÏd˘ den.
■ Sterilizujte praním nad 90 st. C, nebo vyvaﬁte ve vodû alespoÀ
deset minut.
■ Sterilizované rou‰ky usu‰te a pﬁeÏehlete - ideálnû napaﬁovací
Ïehliãkou.
■ Rou‰ky skladujte v uzavﬁeném igelitovém sáãku.

Pro na‰e obãany nabízíme pomoc
pﬁi nákupech a vyzvedávání lékÛ.
Obãané nad 65 let, kteﬁí chtûjí vyuÏít
tuto sluÏbu, aÈ kontaktuji
starostku obce Markétu VaÀáãovou

723 568 804
■ Non stop informaãní linky Státního zdravotního ústavu
725 191 367, 725 191 370, 724 810 106 - Non stop
■ Krajská hygienická stanice pro Ústecky kraj se sídlem v Ústí
nad Labem
736233176, 704829502, 703365986
v pracovní dny od 7:00 - 17:00 hod.
■ Informaãní linky:
- Ministerstvo dopravy: 225 131 820 - doprava
- Ministerstvo prÛmyslu a obchodu: 224 854 444
- (podnikatelé a Ïivnostníci)
- Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395,
- 974 815 396 - bezpeãnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
- Ministerstvo ‰kolství v souvislosti s nákazou koronavirem:
- 778 725 602
■ Internetové odkazy:
Koronavirus.mzcr.cz / szu.cz
■ Linka pomoci pro celou populaci:
475 603 390 (nonstop),
■ E-mailové poradenství: mail@spirala-ul.cz
■ Nákup a pomoc seniorÛm nad 65 let: 723 568 804
■ Krizové linky a psychologická pomoc:
ELPIDA - linka seniorÛ: 800 200 007
(dennû od 8.00 hod. do 20.00 hod.) - ZDARMA

Úﬁední a provozní hodiny

■ Linka bezpeãí pro dûti: 116 111 - ZDARMA

■ Úﬁední hodiny obecního úﬁadu
Pondûlí:
8:00 - 9:30 hod. 13:00 - 14:30 hod.
Stﬁeda:
8:00 - 9:30 hod. 13:00 - 14:30 hod.
■ Telefonní ãísla:
Obecní úﬁad: .............................................411
Markéta VaÀáãová: ...................................723
Jiﬁina Bischoffiová: ....................................722
Martin BÛÏek: ............................................724

198
568
944
209

■ Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop) - ZDARMA
■ Linka pro rodinu a ‰kolu: 116 000 (nonstop) ZDARMA
930
804
947
254

Prosím na obecní úﬁad choìte jen v nejnutnûj‰ích pﬁípadech. Nájem
se snaÏte platit pﬁes bankovní úãet.
Bankovní spojení: ã.ú. 128609173/0300 âSOB
■ Sbûrn˘ dvÛr je do odvolání pro veﬁejnost uzavﬁen
Pﬁi nutnosti pouÏití sbûrného dvora volejte na telefonní ãíslo:
733 652 223
Páteãní svozy tﬁídûného odpadu nadále trvají podle termínÛ.
■ Po‰ta partner Velké Chvojno
Pondûli:
7:30 - 12:00 hod.
Úter˘:
7:30 - 09:00 hod.
Stﬁeda:
7:30 - 12:00 hod.
âtvrtek:
7:30 - 11:00 hod.
Pátek:
7:30 - 09:00 hod.

13:00
14:00
13:00
14:00

-

16:00
15:00
16:00
15:00

hod.
hod.
hod.
hod.

■ Od 20. 3. 2020 vydala vláda usnesení, Ïe v obchodech v dobû
od 8:00-10:00 hodin, mohou nakupovat pouze obãané nad 65 let
a obãané se ZTP, prosím respektujte to.
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■ ZDRAVOTNÍ POJI·ËOVNY
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna: 952 222 222
Vojenská zdravotní poji‰Èovna: 844 888 888
âeská prÛmyslová zdravotní poji‰Èovna: 810 800 000
Oborová zdravotní poji‰Èovna: 261 105 555
Zamûstnanecká poji‰Èovna ·koda: 800 209 000
Zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra: 844 211 211
RBP zdravotní poji‰Èovna: 800 213 213
Informace o zaji‰tûní zdravotní péãe
MUDr. Libor Dupal
Ordinace ve Velkém Chvojnû bude od 22. 3. 2020 uzavﬁena.
Lékaﬁ bude pﬁítomen pouze v ordinaci v Libouchci a to:
Pondûli:
Úter˘:
Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

13:00 - 16:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.

¤e‰te prosím pouze urgentní pﬁípady. Pﬁi potﬁebû pﬁedepsání
lékÛ volejte, pﬁípadnû na mobil 608 394 267 napi‰te SMS.
Souãasnû byly vytvoﬁeny dva t˘my zdravotníkÛ, které se budou
v ordinaci stﬁídat. Situace, které lékaﬁ a sestry nyní ﬁe‰í jsou znaãnû nároãné a vyÏadují znaãné fyzické i psychické vypûtí. Vûﬁíme, Ïe
to obãané pochopí. Toto opatﬁení bude platit do odvolání.
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Dûkujeme za kaÏdou u‰itou rou‰ku...

HouÏviãková a Vûra Rychlá

Rodina Korejsova

Vûru‰ka Rychlá

Prosíme - noste rou‰ky
5

CHVOJENSKÉ NOVINY

6

1. âTVRTLETÍ 2020

OMALOVÁNKY PRO ZABAVENÍ VA·ICH DùTI

www.omalovanky-lucie.cz

·ípková RÛÏenka - Pﬁíbûh o ·ípkové RÛÏence patﬁí ke klasick˘m pohádkám.
Téma je zpracováváno autory jiÏ 200 let a je‰tû pﬁedtím si o spící dívce vyprávûli na‰i pﬁedkové.

Ka‰párek - Vesel˘ a chytr˘ ‰a‰ek se dnes vyskytuje uÏ jen v pohádkách.
Ale ve stﬁedovûku a mnohde i v pozdûj‰ích dobách nechybûl na Ïádném panovnickém dvoﬁe.
CHVOJENSKÉ NOVINY • Informaãní list pro obãany Chvojensk˘ch obcí. • Vydává Obec Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno • Iâ: 66109973 • Periodick˘ tisk
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