Dobrý den,
chci využít i této možnosti a oslovit vás všechny nejen z Proseče pod Ještědem, Javorníka, ale i
širokého okolí. Zde je pro vás několik důležitých informací ohledně vyhlášeného nouzového stavu
souvisejícího s nákazou Koronavirem.
K dnešnímu dni bude obecní úřad v Proseči pod Ještědem přerozdělovat svým občanům celkem 107
ochranný roušek, které má k dispozici díky paní Ivaně Guschlové, Zuzaně Petráčkové, Anně Lipské,
Lence Šindelářové, Jarmile Schwarzové, které dobrovolně a zdarma bavlněné roušky šijí. Zaslouží si
naše poděkování! Poděkování patří i těm, kteří poskytli teď již nedostatkový materiál.
Do dnešního dne neobdržela obec od státu a ani jeden kus ochranného prostředku, tři dny potom, co
platí na území Libereckého kraje nařízení o nošení ochranných prostředků na veřejnosti.
Včera obec obdržela od Libereckého kraje pouze 18 litrů desinfekčního prostředku na mytí rukou, ten
bude v omezeném množství dostupný i občanům.
Obecní úřad již zajišťuje nákup potravin nebo vyzvednutí léků osamělým seniorům. Pokud budete
vědět o někom, kdo tuto službu potřebuje, kontaktujte mě na tel. 606 255 928.
Všechny důležité informace najdete i na webu obce: http://www.ppj.cz/aktuality
Dobrou zprávou je, že byla opět otevřena na Proseči prodejna potravin.
Dostupné jsou základní potraviny, je zde možnost objednání čerstvého pečiva. Prodejna je několikrát
denně desinfikovaná například i ozónem. Aktuálně je možnost donést do připraveného boxu
umístěného před obchodem potravin vlastní nádobu na desinfekční roztok na ruce. Nádobu označte
jménem a adresou. Informace o vyzvednutí nádob obdržíte později. Pro možnost odběru desinfekce
v Javorníku a Horce kontaktujte tel. 606 255 928.
Situace se neustále mění, každý den přibývají nová nařízení. Dá se očekávat, že různá omezení budou
v platnosti ještě několik týdnů. Prosím dodržujte všechna vydaná nařízení, i když nás omezují, určitě
mají smysl. Je zbytečné diskutovat o tom, zda jsou dostatečná nebo zda jsou vyhlášená včas.
Prosím budťe ohleduplní vůči svému okolí!
Poděkování patří i těm, kteří nabízejí pomoc svému okolí, třeba jen zajištění nákupu svým
sousedům.
Neváhejte se na mě obrátit třeba i s nápadem, jak lépe zvládnout současnou situaci v naši obci.
Věřím, že v naši obci vše zvládneme i díky nadhledu, zodpovědnosti a především vzájemné pomoci!
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