Informace - koronavirus
Vláda ČR nařídila celostátní karanténu a vyhlásila 12. března nouzový stav, který potrvá od té doby
minimálně třicet dnů. Přinášíme proto souhrn opatření a informace týkající se obzvláště Líšně. Situace
se však rychle mění. Doporučujeme si proto informace ověřit na internetových stránkách líšeňské
radnice www.brno-lisen.cz nebo na speciálních stránkách brněnského magistrátu
www.brno.cz/koronavirus. Veškeré důležité informace o onemocnění a o tom, jak k němu
přistupovat najdete také na stránkách ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz. Aktuální
celorepubliková opatření a nařízení pak naleznete na www.vlada.cz. Celostátní informační telefonní
linka ke koronaviru je 1212.
Maximálně prosím omezte kontakt s jinými lidmi, zůstávejte hlavně doma! Je vhodné chodit také
na čerstvý vzduch, ale na místa, kde není koncentrace lidí (les, park). V blízkosti dalších lidí si
zakrývejte ústa a nos respirátorem, rouškou nebo jinou látkou! Na některých místech, např.
v MHD, je to povinné.
Opatření dotýkající se přímo Líšně platná k 17. březnu 2020:
•
Pomoc seniorům - brněnský magistrát zřídil Linku pomoci seniorům. Je určená lidem, kteří
potřebují pomoci se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb a podobně a nemají
ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl. Linka 800 140 800 je zdarma a je k dispozici v pracovních
dnech od 7.30 do 15.00 hodin.
•
Oběd zdarma i s dovozem přímo domů nabízí seniorům nad 65 let služba Pomáháme Si! 2020.
Jídlo lze objednat na www.pomahamesi2020.cz nebo na telefonech 775 855 685
a 736 233 491
•
Poliklinika Líšeň nebude veřejně přístupná, pouze na objednání nebo po dohodě s ošetřujícím
lékařem. U vrátnice návštěvníky případně vyzvedne zdravotní personál. Na dveřích polikliniky pak
budou vyvěšeny kontakty na lékaře.
•
Úřední hodiny na líšeňské radnici jsou do odvolání zrušené. Své záležitosti mohou občané řešit
telefonicky a emailem, případně po telefonické dohodě s konkrétním úředníkem.
Stejně tak jsou do odvolání zrušené úřední hodiny Správy majetku Líšeň (SML).
•
Provoz školních jídelen zůstává zachován pro mimoškolní strávníky evidované do 13. března
•
2020 a zaměstnance škol. Noví strávníci nebudou přijímání.
•
Kulturní centrum Líšeň do odvolání ruší kulturní akce a aktivity. Budovy Dělňáku a Kotlanky
zůstanou pro veřejnost uzavřené.
Další důležité kontakty radnice:
Spojovatelka: 544 424 815, www.brno-lisen.cz
Starosta Břetislav Štefan: 544 424 810, stefan@brno-lisen.cz
Místostarostka lva Kremitovská: 544 424 813, kremitovska@brno-lisen.cz
Místostarosta Martin Příborský: 544 424 812, priborsky@brno-lisen.cz
SML: 544 233 691, www.sm-lisen.cz
Poliklinika Horníkova: 602 381 430, www.hornikova.cz
Koronavirus infolinka Krajské hygienické stanice: 773 768 994, www.khsbrno.cz
Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367
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