Vážení spoluobčané,
Obracím se na vás v této mimořádné situaci, kdy zasáhly celou Českou republiku vládní nařízení v
souvislosti s výskytem koronaviru, naše město nevyjímaje.

Přestože je situace vážná, rád bych vás požádal o zachování klidu. Věnujte se svým blízkým a
rodinám. Aktuální vývoj pečlivě sledujeme. Prostřednictvím SMS systému a veřejného rozhlasu Vás
budeme o relevantních opatření našeho města informovat.

Pokud musíte na nákup potravin, drogerie, musíte pečovat o osobu blízkou, žádáme vás o používání
jakýchkoliv dostupných ochranných prostředků, například gumové rukavice, roušky, respirátory,
šátky a jiné prostředky. Platí upřednostněný nákup potravin pro seniory v době od 8hodin do
10hodin v prodejnách nad 500 m2.

Všem nám jde především o zdraví a účelem všech opatření je minimalizovat riziko přenosu mezi
občany.

Na vyžádání je město schopno zajistit distribuci ušitých roušek od našich dobrovolníků, po jich
obdržení před prvním použitím je nutná sterilizace roušky!!! Starším občanům jsme připraveni zajistit
nákup potravin, drogerie a léků, případně občanům, kteří jsou v tomto ohledu bez možnosti kontaktu
se svými příbuznými nebo nejbližšími. V takovýchto případech kontaktujte Městský úřad Bečov nad
Teplou:

Pevná linka:

353 999 318

Mobil:

725 470 250, 725 844 172

E-mail: info@becov.cz

V případě podezření na onemocnění COVID – 19 volejte na informační centrum Karlovarské
hygienické stanice Karlovarského kraje:

Pevná linka:

950 380 180, 950 370 180

Závěrem bych vás rád požádal o důsledné respektování a dodržování všech opatření Vlády České
republiky. V případě nutnosti neváhejte kontaktovat Městský úřad Bečov nad Teplou s žádostí o
pomoc.

Vzhledem k současné situaci více než kdy jindy všichni potřebujeme aktuální informace. Obstarali
jsme pro Vás chytrou aplikaci do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní aplikaci V OBRAZE.
Doufáme, že Vám tato aplikace usnadní orientaci v aktuálním dění nejen naší obce a ušetří Vám čas.

Platná omezení a opatření v našem městě v souladu s dosavadním vývojem v celé České republice:

od 11.3.2020 je uzavřena Základní škola Bečov nad Teplou
od 11.3.2020 je uzavřena Základní umělecká škola Josefa Labitzkého
od 13.3.2020 je uzavřena Městská knihovna
od 13.3.2020 je uzavřen celý sportovní areál v Bečově nad Teplou (všechny vnitřní a venkovní plochy
včetně fotbalového hřiště)
od 16.3.2020 je omezen provoz Městského úřadu v Bečově nad Teplou pouze na úřední dny, pondělí
a středa od 15:00 do 17:00 hodiny
od 17.3.2020 je uzavřena Mateřská škola Bečov nad Teplou
Do odvolání jsou také zrušeny všechny veřejné bohoslužby v kostele sv. Jiří
Závěrem bych vás rád požádal o důsledné respektování a dodržování všech opatření Vlády České
republiky. Chovejte se zodpovědně vůči sobě i svému okolí, dodržujte všechna dostupná hygienická
opatření. V případě nutnosti neváhejte kontaktovat Městský úřad Bečov nad Teplou s žádostí o
pomoc.

V nastalých dnech si, pokud možno zachovejme dobrou náladu, optimismus a zdravý rozum.

Děkujeme všem dobrovolníkům za poskytnutou pomoc.
Přeji vám hodně zdraví!

Miroslav Nepraš

